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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 113a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 17/12/2003
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise, Wanderley Ávila e Arlen

Santiago
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Proposta de Ação Legislativa n°
214/2003 - 2° Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.324 a 1.32612003 - Requerimentos

n
o
s 2.129 a 2.143/2003 - Requerimentos do Deputado Ricardo Duarte,

da Comissão de Saúde (2) e da Comissão Especial dos Aeroportos
(2) - Proposição não Recebida: Requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Transporte, de Assuntos Municipais e de Segurança Pública e da
Deputada Maria Olívia - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado
Alberto Bejani - Questão de ordem - Discursos da Deputada Maria
Tereza Lara e do Deputado Sebastião Navarro Vieira - Questão de
ordem - Discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - 2 0 Parte (Ordem
do Dia): 1° Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e votação de
pareceres: Parecer de Redação Final da Proposta de Emenda à
Constituição n° 53/2003; aprovação - Questão de ordem; chamada
para a verificação do número regimental; existência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Pareceres de Redação Final do Projeto
de Resolução n° 687/2003 e dos Projetos de Lei n

o
s 66, 540, 607, 835

e 1.18212003; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos
da Comissão de Saúde (2) e da Comissão Especial dos Aeroportos
(2); aprovação - Requerimento do Deputado Rogério Correia;
deferimento; discurso do Deputado Laudelino Augusto - 2° Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de proposições:
Requerimento da Deputada Marília Campos; aprovação - Questão de
ordem; chamada para a verificação do número regimental;
inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda
à Constituição - Discussão eVotação de Proposições: Votação, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.239/2003; requerimento do Deputado
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Carlos Pimenta; deferimento; discursos dos Deputados Rogério
Correia e Carlos Pimenta; votação do projeto, salvo emendas e
destaque; aprovação; votação das Emendas n os 1 a 3 e 6; aprovação;
questão de ordem; leitura das Emendas n os 4 e 5; questão de ordem;
suspensão e reabertura dareunião; votação da Emenda n° 5; rejeição;
votação da Emenda n° 4; aprovação; verificação de votação;
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; questão
de ordem; suspensão e reabertura da reunião; existência de quórum
para votação; renovação da votação da Emenda n° 4; rejeição -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 830/2003; discursos da
Deputada Marília Campos e do Deputado Daimo Ribeiro Silva;
apresentação das Emendas n os 2 a 6; encerramento da discussão;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda n°
1; aprovação; votação da Emenda n° 2; aprovação; votação da
Emenda n° 3; aprovação; votação da Emenda n° 4; aprovação;
votação da Emenda n° 5; aprovação; votação da Emenda n° 6;
aprovação; declarações de voto; 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 - Adalciever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - António Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro
Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durvai Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José
Henrique - José Milton - Laudehno Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Ohnto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho
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do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado -
Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - 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
l a Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado Wanderley Ávila, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:	-

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 214/2003
Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2003.
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular:
A Câmara Municipal de Belo Horizonte realizou, há

aproximadamente dois anos, uma audiência pública, quando foi
discutida com a comunidade do Bairro Pompéia e outros bairros
adjacentes, o aproveitamento do terreno e dos galpões da extinta
Casa do Rádio, situados na Av. dos Andradas, esquina da Av. Belém,
para a instalação de uma escola profissionalizante, que viesse a
beneficiara comunidade local, principalmente crianças e adolescentes
em exclusão social.

Apesar dos esforços empreendidos, o projeto não foi à frente. O
terreno e os galpões continuam fechados, sendo depredados, sem
aproveitamento nem utilização de interesse público, contrariando, em
nosso entendimento, a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade,
que prescrevem uma função social para as propriedades.

Em meados deste ano, fomos surpreendidos com uma informação
vinda da Secretaria da Coordenação de Gestão Regional Leste,
segundo a qual o terreno estaria sendo cedido para um grupo de
empresários, que pretendiam instalar no local uma casa de "shows".
Depois de algumas reuniões com os referidos empresários, quando a
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comunidade informou-lhes que o projeto deles não nos
interessava, o assunto ficou em "compasso de espera'.

Aos moradores da região não interessa uma casa de "shows", pois
sabemos o que isso pode acarretar, como congestionamento de
trânsito, tráfego e uso de drogas, motoristas embriagados, poluição
sonora e outros males que prosperam ao redor de estabelecimentos
dessa natureza, não trazendo nenhum benefício à comunidade.

A nossa região está com índices crescentes de criminalidade, com
crianças e adolescentes em exclusão social, precisando de atividades
de esportes, cultura, trabalho e lazer, que os afastem da criminalidade
e do tráfico de drogas. Estamos buscando, portanto, que o poder
público e as entidades empresariais com responsabilidade social
invistam em nossa região, instalando aqui equipamentos de interesse
social, como cursos profissionalizantes, etc.

Assim sendo, solicitamos de V. Exa. providências para que a
ocupação do terreno e dos galpões da extinta Casa do Rádio volte a
ser discutida, através de uma audiência pública, entre a comunidade,
representantes dos Governos Estadual e Municipal, com a maior
urgência possível, com a participação de entidades como o SESI, o
SESC, o SENAC, a FIEMG, a ACMINAS e a CDL, pois uma delas
poderia instalar no local uma unidade de formação profissional, em
parte do terreno, que é muito grande - aproximadamente 25.000m2 -,
destinando outra parte do terreno para a transferência, a instalação e
a ampliação da UAPU-FHEMIG, do Bairro Esplanada, a qual está em
instalações acanhadas e inadequadas para a sua prestação de
serviços.

Cordiais saudações,
Walter Gregório de Oliveira, Presidente da Associação dos

Moradores e Amigos do Bairro Pompéia.
- A Comissão de Participação Popular.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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:
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PROJETO DE LEI N° 1.324/2003

Institui a Política Estadual de Educação Preventiva contra a
Hanseníase e de Combate ao Preconceito no Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Educação Preventiva

contra a Hanseníase e de Combate ao Preconceito no Estado de
Minas Gerais.

Art. 20 - São objetivos da Política instituída por esta lei:
- reduzir o processo de exclusão social dos portadores de

hanseníase;
li - estimular a pluralidade de ações preventivas, terapêuticas,

reabilitadoras e legais;
III - incentivar a participação da sociedade nas iniciativas voltadas à

prevenção e à erradicação da hanseníase;
IV - divulgar periodicamente as ações desta Política que busquem

informações científicas e éticas que resguarderh a cidadania da
população portadora de hanseníase.

Art. 30 - Na definição da Política de que trata esta lei, serão
observadas as seguintes diretrizes:

- educação preventiva: que compreende um conjunto articulado e
integrado de ações e, serviços preventivos, individuais ou coletivos,
tendo como objetivo facilitar o acesso à informação e à orientação,
bem como a espaços potencializadores de um desenvolvimento
integral do cidadão;

II - atenção integral ao portador de hanseníase e sua rede social,
que compreende o conjunto de dispositivos sanitários e socioculturais,
constituídos a partir de uma visão integrada da saúde, visando à
redução de danos que engloba indicadores de qualidade de vida,
qualidade das relações interpessoais, inclusão social e participação
por intermédio do controle social;

III - contribuição ao debate sobre a hanseníase e a eliminação do
preconceito contra os portadores, compreendendo a disponibilização
de estudos e experiências em outras áreas como as da saúde, da
educação e da cidadania, visando à qualificação do planejamento de
ações integradas da política de erradicação da hanseníase e do
combate ao preconceito.
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Art. 4° - O Estado adotará a Política de Educação Preventiva e

Atenção Integral ao portador de hanseniase e o combate ao
preconceito, cabendo-lhe:

- formular diretrizes, adequar e referenciar a política de prevenção
à hanseníase e ao podador;

II - apoiar a realização de eventos, encontros de formação
continuada, campanhas, pesquisas da realidade e estudos nas áreas
de educação preventiva, atenção integral ao portador de hanseníase e
combate ao preconceito;

III - acompanhar a implantação de programas de educação
preventiva nas escolas, continuados e sistemáticos, estendendo para
outras ações complementares, por meio da definição de critérios, com
a participação de todos os segmentos da comunidade escolar e de
lideranças comunitárias;

IV - estimular a implantação de programas de prevenção nas
empresas públicas e privadas por intermédio de uma política de
recursos humanos voltada para a abordagem, o encaminhamento ao
tratamento da doença e a reinserção laboral dos servidores
podadores de hanseníase;

V - potencializar a utilização dos espaços públicos com ações de
esporte, lazer, educação e saúde e ampliar a realização de eventos
culturais que respeitem as características locais e regionais, tornando-
os acessíveis à população em geral;

VI - reunir informações sobre danos epidemiológicos referentes à
hanseníase;

VII - estabelecer uma interlocução qualificada com a mídia e com
promotores culturais, por meio das assessorias de comunicação
pública e privada, para sensibilizar a opinião pública, ampliar a
compreensão dos problemas da hanseníase na sociedade e informá-
la adequadamente com dados científicos;

VIII - aprofundar o planejamento e as estratégias para executar a
política de eliminação da hanseníase e do preconceito contra a
doença e seus podadores;

IX - acompanhar os resultados, avaliar e redimensionar as metas
mediante os resultados de impacto dos programas desenvolvidos,
integrando ações das secretarias estaduais e de setores da
sociedade.

rÀ
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Art. 50 - Fica instituída a Semana de Combate ao Preconceito e

à Hanseníase, a ser comemorada anualmente na última semana do
mês de janeiro.

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará a Política Estadual de
Educação Preventiva e Atenção Integral ao Podador de Hanseniase
no prazo de noventa dias a partir da publicação desta lei.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2003.
Maria Tereza Lara
Justificação: Raul Follerau, francês, filho de um industrial de Nerves,

nascido em 17/8/1903, formado em direito, teve seu primeiro contato
com as pessoas portadoras de hanseníase em 1940, quando encarou
a luta em defesa dessas pessoas, consideradas impuras para o
convívio com a sociedade. Ficou conhecido como o 'Apóstolo dos
Hansenianos" e, em 1954, proclamou na Itália, que no último domingo
do mês de janeiro passasse a ser celebrado e comemorado o dia do
Hanseniano, que teve a adesão inicial de 154 países do mundo, entre
eles o Brasil, sendo mesmo ratificado pela ONU naquele ano. Esse
Apóstolo já afirmava naquele tempo que "ninguém tem o direito de ser
feliz sozinho". Lamentavelmente, a realidade do Brasil,
especificamente a de Minas Gerais, em pleno século XXI, é outra.
Surgem todos os dias casos dessa doença, que, há muito, deveria ter
sido erradicada, com o investimento em infra-estrutura básica e
sobretudo numa campanha de combate ao preconceito contra as
pessoas portadoras de hanseniase. Aprovar este projeto,
estabelecendo uma política estadual de educação preventiva contra a
hanseníase e combatendo o preconceito em nosso Estado, é uma
eficaz contribuição deste Legislativo, pelo que contamos com o apoio
e o voto de todos os parlamentares e todas as parlamentares desta
Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.325/2003
Declara de utilidade pública o Centro Infantil Pedacinho do Céu, com

sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rs
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Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Infantil

Pedacinho do Céu, com sede no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2003.
Maria Tereza Lara
Justificação: O Centro Infantil Pedacinho do Céu tem por finalidade

prestar assistência a crianças com idade de seis meses a seis anos,
oferecendo-lhes abrigo, educação, alimentação e condições que
favoreçam a saúde e os hábitos de higiene, entre outros. Vem
desenvolvendo seu trabalho nos Bairros Dom Bosco, Alterosa, Granja
São João, Jardim Petrópolis e Parque das Indústrias, no Município de
Betim, há vários anos, merecendo, portanto, o título de utilidade
pública estadual.

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

PROJETO DE LEI N° 1.326/2003
Declara de utilidade pública a Associação da Guarda de Congo de

Nossa Senhora do Rosário do Bairro Jardim Industrial da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima - Guarda de Congo de Nossa Senhora do
Rosário, com sede no Município de Contagem.

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

de Congo de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Jardim Industrial da
Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Guarda de Congo de Nossa
Senhora do Rosário, com sede no Município de Contagem.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Vanessa Lucas
Justificação: A Associação da Guarda de Congo de Nossa Senhora

do Rosário do Bairro Jardim Industrial da Paróquia Nossa Senhora de
Fátima - Guarda de Congo de Nossa Senhora do Rosário é uma
entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que não remunera
sua diretoria, a cujos membros não distribui lucros, dividendos ou
vantagens, conforme estabelece o § 1° do art. 19 do seu estatuto.
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Tem como finalidade principal a divulgação do folclore e de

outros movimentos culturais que visem a preservar e a difundir a
cultura afro-brasileira, bem como a promoção de seus associados,
integrando-os na comunidade e em outras instituições que tenham
como objetivo maior a valorização de suas raízes.

Além do mais, promove campanhas filantrópicas em favor das
pessoas carentes da comunidade e de bairros adjacentes, na cidade
de Contagem.

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela
solidariedade humana, espero contar com o apoio dos nobres pares
nesta Casa para que ela seja declarada utilidade pública.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.129/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a UNIMONTES pelos
excelentes conceitos obtidos no "provão" deste ano. (- A Comissão de
Educação.)

N° 2.130/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
decretado estado de calamidade pública no Norte de Minas, devido à
seca que assola toda a região.

N° 2.131/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
liberada verba no valor de R$15.000.000,00 para convênio entre a
Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e a
COPASA-MG, a fim de que sejam desenvolvidas ações em benefício
do Norte de Minas. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 2.132/2003, do Deputado Biel Rocha pleiteando seja solicitado à
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - o resultado do
processo de licenciamento ambiental para a implantação do Distrito
Industrial de Santos Dumont. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.13312003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
sejam envidados esforços para a criação de uma Companhia

rs
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Independente da Polícia Militar no Barreiro, nesta Capital.

N° 2.134/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
criada uma Companhia Independente da PMMG no Bairro Barreiro,
nesta Capital.

N° 2.135/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que seja
criada uma Companhia Independente da PMMG no Município de
Saba rá.

N° 2.13612003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que
seja criada uma Companhia Independente da PMMG no Município de
Sabará.

N° 2.137/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
criada uma Companhia Independente da PMMG no Município de
Sabará. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

No 2.138/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal "Hoje em Dia" pelo
transcurso do 160 aniversário de sua fundação.

N° 2.139/2003, da Deputada Maria Tereza Lara, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do DER-MG com vistas ao
asfaltamento do trevo da Via Expressa que dá acesso à Av. Marco
Túlio, no Município de Betim. (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

N° 2.140/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à instalação de redutores de
velocidade e rotatórias ou passarelas de pedestres nos locais que
menciona, na Rodovia MG-290.

N° 2.141/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao recapeamento do trecho
inicial da estrada entre os Municípios de Itajubá e Piranguçu e à
instalação de proteção lateral na curva existente na altura do km 4 da
MG-383.

N° 2.142/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja
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formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao recapeamento do trecho
da MGT-383 que liga o Município de Cruzília à BR-267.

N° 2.143/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas à realização de campanha
para incentivar os profissionais de saúde a escrever, em receitas e
prontuários, com letras legíveis e sem códigos ou abreviaturas.

Do Deputado Ricardo Duarte, solicitando seja realizado fórum
técnico para discussão da política estadual para os medicamentos
excepcionais. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Saúde (2) e da Comissão Especial dos Aeroportos (2).

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

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

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Município de Carmo do Cajuru pelo transcurso
do 55° aniversário de sua emancipação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Assuntos Municipais e de Segurança Pública e da
Deputada Maria Olívia.

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

Deputados, há uma semana e meia, falei sobre o contrato feito com a
Mercedez-Benz, em 1996. Trouxe este documento para que pudesse
ler com detalhes o protocolo da Mercedes-Benz, que se transformou
em contrato, mostrando como as empresas em nosso Estado são
tratadas de maneira totalmente diferenciada. Empresa multinacional
chega a Minas Gerais, recebe inúmeras vantagens, enquanto outras,
que foram criadas e adquiriram pernas no Estado são penalizadas e
fiscalizadas diariamente pelo Governo Estadual, por meio da
Secretaria da Fazenda, pela Receita Federal, pela Previdência Social
e pelo município onde estão instaladas. Enquanto isso, a empresa
multinacional está livre de toda essa fiscalização, naturalmente feita
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em Minas Gerais.

Consta no mencionado documento resumo dos atos a serem
realizados pelo município e pelo Estado: financiamento de capital de
giro, com base no número de veículos produzidos em Juiz de Fora,
percentual de 7,75% sobre o faturamento ou em valores pré-fixados,
ou seja, o Estado paga a cada Classe A vendido - fracasso no Brasil -
R$1.080,00 por unidade faturada, corrigidos pelo IGP-M. Pagamento
em dez anos, começando no 121° mês a contar do primeiro
empréstimo. Previsão de um suplemento de financiamento pelo
Estado, por meio do PROIM-GIRO, no valor de R$24.900.000,00
iniciais, em quatro anos com correção e juros de 3,5% ao ano.

Vejam bem, são R$24.900.000.00 que passaram para as mãos da
Mercedes com juros de 3,5% ao ano; financiamento de mais de
R$16.000.000,00, com carência de dez anos, ou seja, são dez anos
sem juros e correção monetária; oferta adicional pelo Estado,
condicionada à aceitação pela Mercedes de um financiamento de
R$80.000.000,00, por meio do FIND-PROIM, com correção e juros de
3,5%, tendo como fiador o Governo do Estado de Minas, ou seja, se
ela não pagar, o Estado deverá fazê-lo; financiamento por veículo
importado nos modelos Classe A; garantias; lotes da CEMIG - 15% da
CEMIG, em ações, foram para as mãos da Mercedes, a fim de trazê-la
para Minas.

Tudo isso nos leva a uma conclusão muito lógica. Em primeiro lugar,
estamos vendo empresas grandiosas do Estado, que nasceram aqui e
dão inúmeros empregos, de malas prontas, saindo de Minas, por
causa da perseguição que estão sofrendo por parte de alguns órgãos
do município, do Estado e da União. E, em segundo lugar, vemos as
vantagens oferecidas para as empresas que vêm para cá, sem
nenhuma garantia de ficar por um, dois, cinco ou dez anos. Esse é o
caso da própria Mercedes, que ganhou o terreno onde está instalada
em Juiz de Fora, no valor de R$13.000.000,00, que é maior que o
centro comercial da cidade. Ele foi dado à empresa em cartório, sem
nenhuma cláusula que a obrigue a permanecer no Estado.

Além disso, está no contrato que a Mercedes deveria oferecer, no
mínimo, 1.500 empregos para Juiz de Fora e região; entretanto, hoje
temos somente 312 empregados na empresa, pois o Classe A foi um
desastre, sofreu um encalhe, não se vendeu no Brasil. A Mercedes
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não pagou os R$80.000.000,00, porque vendeu sua parte para a
Chrysler. Em notícia recente, ficamos sabendo que a Chrysler quer
US$100.000.000,00 emprestados pelo BDMG.

Se não pagaram os R$80.000.000.00, como ainda estão querendo
US$1 00.000.000,00 - quase R$300.000.000,00 - emprestados? Não
cumpriram a primeira parte e agora estão fazendo uma projeção de
que, em 2007, lançarão um carro que venderá muito no País.

Fora isso, a Mercedes - ou a Chrysler - não paga IPTU, água,
esgoto tratado e a guarnição do Corpo de Bombeiros que fica dentro
da empresa. Eles terão tudo isso por dez anos, de graça. E, até dois
anos atrás - hoje já voltaram para a Alemanha -, tínhamos 300
crianças alemãs estudando nos grandes colégios da cidade, como
Academia e Gramberry, cujos cursos eram pagos pela Prefeitura da
cidade, ou seja, elas estudavam à custa do povo de Juiz de Fora.

Lamento o absurdo que fizeram, esquecendo-se da cria da casa.
O Deputado Jayro Lessa (em aparte)* - Deputado Alberto Bejani,

realmente não consigo entender como o Governo do Estado pode
emprestar dinheiro para uma empresa e avalizá-la, interna e
externamente, por meio do BDMG, e, mesmo assim, ela exigir uma
garantia. Foram dados 15% das ações da CEMIG para que a
Mercedes-Benz ficasse; o credor é o Estado, e não a empresa. Esse é
um dos absurdos que acontecem em Minas e no Brasil.

No mundo todo, a economia, para crescer, passa pela
microempresa, pela empresa familiar e pela empresa média, mas
estamos na contramão da história.

Trazemos muitas empresas na expectativa de gerar empregos, mas
tem acontecido o mesmo episódio da Mercedes-Benz. O Classe A foi
um fiasco. Estão importando carro da Argentina e usando incentivo
fiscal de Minas Gerais para colocar o Sprinter no mercado. Se uma
providência não for tomada, por meio da Assembléia Legislativa,
procedendo-se a um estudo sobre o que aconteceu com o contrato da
Mercedes-Benz, ocorrerão outros casos semelhantes em Minas
Gerais. O senhor poderia sugerir à Mesa da Assembléia a criação de
uma comissão para apurar o que aconteceu com a Mercedes-Benz,
para que o problema seja minimizado, porque deveria gerar 1.500
empregos, mas contratou apenas 300 funcionários, O mesmo
aconteceu na IVECO de Sete Lagoas, na qual por ser uma cidade
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menor, gerou-se um problema maior, porque, na expectativa de
se criar emprego, atraíram-se pessoas do interior do Nordeste de
Minas, criando-se um bolsão de pobreza. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Deputado Jayro Lessa. No
início do próximo ano, colheremos as assinaturas suficientes e as
entregaremos ao Presidente, Deputado Mauri Torres, para que seja
criada uma Comissão Especial a fim de verificarmos, In loco", tudo o
que foi dito, inclusive para ratificar o que disse relativamente ao não-
pagamento dos R$80.000.000,00, ou seja, do empréstimo para a
Mercedes-Benz, que vendeu parte da sua cota para a Chrysler.
Fazendo-se uma acoplagem, atualmente a empresa é Chrysler, e
desejam US$100.000.000,00, aproximadamente R$300.000.000,00.

E bom lembrar que o problema social que se causou em Juiz de
Fora é muito grande. Com o anúncio divulgado no 'Jornal Nacional"
para todo o Brasil, em uma época de campanha eleitoral, em 1996, de
que a Mercedes geraria 10 mil empregos em Juiz de Fora, recebemos
uma quantidade enorme de pessoas de outros Estados. Como a
maioria delas não retornou à sua cidade, permanecendo em Juiz de
Fora, danificou-se completamente a área da saúde, porque o número
de pessoas doentes aumentou, elevou-se o preço dos aluguéis, já que
estava chegando à cidade uma multinacional, e o número de salas de
aula atualmente é insuficiente para atender à demanda. Tudo foi
realizado de forma irracional, com a intenção de eleger um candidato
a Prefeito. Como podem sacrificar uma cidade inteira, com a intenção
de ganhar as eleições para Prefeito, sem, contudo, conseguirem
eleger o candidato?

Temos de tomar uma posição. Fica registrada em Plenário a minha
indignação diante desse ato irresponsável e de desrespeito à
sociedade de Juiz de Fora e de Minas Gerais, com a implantação de
uma multinacional. Sou a favor do crescimento econômico, mas desde
que se dê oportunidade para que as empresas que estão no município
ou no Estado tenham condições de caminhar com igualdade, sem
acreditarem em promessas.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento V. Exa. pelo
pronunciamento com conteúdo, que nos levou a uma maior reflexão, e
principalmente pela coragem de denunciar algo dessa natureza.
Tenho certeza de que, após a sua tala, não enfrentaremos problemas
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para a criação dessa Comissão Especial. Parece-me que ela já foi
criada no passado, mas não tivemos um conhecimento mais profundo
das conclusões.

Esta Casa perde, muitas vezes, o contato com o Executivo.
Chega-nos apenas a solicitação ou a autorização para celebrar um

contrato ou um convênio, ou contrair um empréstimo com o Governo
Federal ou com órgãos internacionais. As vezes, não temos
conhecimento do que ocorre. Há muitos anos, estou chamando a
atenção da Comissão de Fiscalização Financeira desta Casa, visto
que é de sua competência acompanhar o que aprovamos nesta Casa.
O Executivo, independentemente de quem seja o Governador - hoje é
Aécio, amanhã não sei quem será -, não costuma encaminhar ao
Legislativo extratos dos convênios celebrados. Em que base esses
convênios são celebrados?

A partir de seu pronunciamento, Deputado Alberto Bejani, temos de
cobrar da Comissão de Fiscalização Financeira um acompanhamento
do que aprovamos aqui para saber se está certo, pois não sabemos o
que ocorre nas entrelinhas. Não temos conhecimento da
complementação daquilo que aprovamos; logo, é importante
acompanharmos não só os empréstimos ou as autorizações, mas
também os processos licitatórios que ocorrem no Estado. A Comissão
nunca foi à abertura de uma carta-convite nem de nenhuma outra
modalidade de licitação. Aprovamos e, depois, perdemos contato.
Ressalto que somos responsáveis solidários pelo que fazemos nesta
Casa. Tenho a certeza de que o Governador Aécio Neves, com a
experiência que tem, não deixará a Assembléia em má situação. Isso
ocorreu com a CEMIG, quando autorizamos a venda das ações. Não
se sabe o que houve; porém, sabe-se que depois houve acusações
gravíssimas contra a CEMIG. Agora, V. Exa. faz esse desabafo com
relação à Mercedes, de Juiz de Fora. A Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária possui dupla finalidade: acompanhar o que
ocorre e assumir nossa responsabilidade.

O Deputado Alberto Bejani - Obrigado. Vamos caminhar nessa
direção, não tenha dúvida.

O documento está aqui. Trata-se do protocolo da Mercedes que farei
chegar aos gabinetes dos Deputados. Juntos, tentaremos retomar o
terreno doado, que vale US$13.000.000,00, a fim de que venha servir
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ao microempresário e ao pequeno empresário e tornar-se área
produtiva para o Município de Juiz de Fora e para Minas Gerais.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Arlen Santiago) - Com a palavra, pela

ordem, o Deputado Jayro Lessa.
Questão de Ordem

O Deputado Jayro Lessa - Aproveito o assunto abordado pelo
Deputado Carlos Pimenta, quando falou sobre a atribuição da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para dizer que
hoje, à meia-noite e meia, deveremos aprovar o Projeto n° 1.083,
referente aos emolumentos de cartórios. Trata-se de um grande
prêmio para os cartórios de Minas Gerais. Pode ser considerado uma
mega-sena. Ouçam! Depois da meia-noite, aprovaremos um prêmio
de loteria para os cartórios de Minas Gerais, aliás, os mais caros que
existem. Não tem cabimento o que está acontecendo. Infelizmente,
esta Casa, mais uma vez, vai se calar diante de um absurdo desses.
Depois, reclamam que a imprensa está batendo na Assembléia
Legislativa. Obrigado.

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

Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia,
inicialmente cumprimento a cidade de Betim, todos os seus moradores
e moradoras, os betinenses de nascimento e os betinenses por opção,
pelos 65 anos de emancipação política. Este é também um momento
de reflexão. Quando analisamos, vemos que a cidade antes da
REGAP e da FIAT era pacata, considerada uma cidade do interior,
onde, com tranqülidade, viviam seus moradores. Era, aliás,
considerada a cidade das jabuticabas.

Quantas famílias compravam pés de jabuticaba de cidades vizinhas
para experimentar essa fruta saborosa na cidade de Betim? No
entanto, hoje a situação é grave. Sabemos da industrialização, dos
aspectos positivos incorporados pela cidade, mas, ao mesmo tempo,
da violência por que passa nossa cidade.

Ontem estivemos em frente da Câmara Municipal, num ato público
pela paz organizado pelo Sind-UTE, com a participação de várias
lideranças locais, sindicatos e movimentos organizados, em
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contraposição à morte de um professor dentro da sala de aula da
Escola Estadual Teotônio Vilela. Também hoje, em torno das 13
horas, tivemos notícia de assalto a um taxista. Três assaltantes
fizeram com que ele os levasse para um hospital, mas, no caminho,
anunciaram o assalto. Sabemos que a principal causa de muitas
mortes, sobretudo de jovens, é o tráfico de drogas.

Recebemos do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas
pela Hansenfase uma carta, que passo a ler (- Lê:) "A coordenação do
MORHAN, juntamente com a Comunidade Santa Isabel, vem solicitar
da Deputada que encaminhe ao Secretário da Segurança Pública
informações com relação ao alto índice de violência que vem sendo
promovida contra os pacientes de hanseníase do Sanatório Santa
Isabel. A violência e os assaltos, que são diários, vêm deixando nossa
comunidade totalmente insegura. Os roubos acontecem
principalmente nas casas dos pacientes indefesos, vários dos nossos
pacientes estão sendo agredidos de forma física e violenta, chegando
ao ponto de ladrões invadirem até os pavilhõeé onde moram os
pacientes de hanseníase, locais onde nunca houve registro de
assaltos."

Solicitam que peçamos à Secretaria de Segurança Pública as
providências necessárias e à FHEMIG, responsável por aquele
hospital, medidas urgentes. Esta carta está assinada pela
Coordenadora do MORI-$AN, do Núcleo Betim, Sra. Maria Francisca
de Ávila.

No seu aniversário, que possamos dar de presente à nossa cidade
de Betim o envolvimento de todas as lideranças políticas,
comunitárias, movimentos sociais organizados, sindicatos, Executivo,
Legislativo, Polícias Civil e Militar, para, num grande mutirão, erradicar
essa violência. Hoje pela manhã, estivemos num evento da OAB,
juntamente com o Deputado Ivair Nogueira, que também reside nessa
cidade, e participamos de uma discussão da qual sairá uma carta de
intenções e de encaminhamentos concretos e imediatos para
mudarmos esse quadro.

Também a Deputada Federal Maria do Carmo, nesta semana,
entrou em contato com o Ministério da Justiça e órgãos federais para
que houvesse interlocução imediata e somássemos esforços na
erradicação da violência em nossa cidade, porque são muitas vidas,
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principalmente de jovens, que estão sendo ceifadas. Sabemos
que a vida está banalizada, e isso não pode continuar.

Infelizmente, em Betim há exclusão das lideranças de oposição; já
não é possível que, em pleno século XXI, tenhamos esse tipo de
política. E preciso unir esforços em torno do bem comum.

Gostaria de registrar uni fato ocorrido no Palácio da Liberdade,
publicado no jornal "Estado de Minas" de 17/1212003. O Governador
sancionou o projeto de lei de FPP. Votamos favoravelmente a ele.
Existe um projeto de PPP na Câmara dos Deputados. A PPP é
necessária para resolvermos os problemas nas áreas da saúde, da
educação, da segurança e do transporte, sem que os Governos
Municipal, Estadual e Federal percam o controle dos órgãos públicos
• das ações de parceria. Esse controle deve ser rigoroso. A sociedade
• os empresários podem e devem contribuir.

Parabenizo a Comissão Especial desta Casa cujo relator foi o
Deputado Ricardo Duarte, do PT, e cujo Presidente foi o Deputado
Domingos Sávio, a qual discutiu a questão da UEMG e apresentou
propostas concretas de investimentos nessa universidade. Houve uma
discussão sobre o PMDI na Escola do Legislativo desta Assembléia.
Apresentei uma proposta de emenda de inclusão da UEMG, como um
dos projetos estruturantes.

A construção do "campus" da UEMG interessa a todos nós. Devem-
se ampliar os investimentos para que os jovens tenham direito a
cursar uma universidade pública. Esta Casa exerceu papel
fundamental ao contribuir para que a UEMG fosse considerada uma
das prioridades do Estado de Minas Gerais.

O Governador afirmou que construirá seis penitenciárias. Não
somos contra isso. Na segunda-feira passada, a Comissão de
Segurança Pública discutiu essa questão, em Três Corações.

Protocolaremos requerimento ao Governador. Temos o apoio da
Comissão de Educação, e creio que teremos o das Comissões de
Segurança Pública e de Direitos Humanos, para que as penitenciárias
não sejam construídas seguindo o modelo tradicional, ou seja, com
capacidade para 400 detentos, mas para 800, 1.000 ou mais. Não
devemos aceitar isso.

Quero acreditar que o Governador Aécio Neves não investirá
recursos públicos para construir esse modelo falido de penitenciária.
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O gasto por cada detento é de R$800,00 a R$ -1.000,00 por mês.
As penitenciárias e cadeias são verdadeiras escolas de crime. E
preciso otimizar os recursos.

Precisamos construir projetos alternativos. Existem leis estaduais
estabelecendo a construção de prédios que abriguem no máximo 170
presos. O modelo APAC, implantado em Nova Lima, e outros
semelhantes devem ser seguidos. As construções podem ser feitas
em parceria com universidades. A UNINCOR, de Três Corações,
manifestou-se publicamente, desejando fazer parceria com o Governo
do Estado para implantar um projeto alternativo de recuperação de
detentos e adolescentes infratores, desde que esteja de acordo com o
modelo discutido com as lideranças da região, sobretudo com a
comissão que está implantando a APAC no município. Além disso, os
locais de construção devem ser decididos com os Prefeitos, as
Câmaras Municipais, as lideranças locais, e destinados somente aos
detentos da comarca em que forem construídos.

Esperamos que lideranças da Fundação João Pinheiro e das nossas
universidades, sobretudo as ligadas à área da educação, contribuam
para a efetivação desses projetos alternativos. Serão investidos
recursos públicos na recuperação e na ressocializaçâo de detentos,
além de se possibilitar que adolescentes cumpram suas penas de
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Obrigado, Deputada
Maria Tereza Lara. Parabenizo-a pelo seu pronunciamento sobre a
posição da UNINCOR, de Três Corações, representada pelo Reitor
Adair Ribeiro, que está contribuindo para que a universidade, em
regime de parceria, participe ativamente das áreas de educação e
segurança. Espero que sua iniciativa seja seguida pelas demais
universidades. Parabéns, Deputada Maria Tereza Lara!

A Deputada Maria Tereza Lara - O Bloco PT-PCdoB deseja que não
sejam mais construídos em nosso Estado "cadeiôes" nem
penitenciárias nos moldes tradicionais. Esperamos a colaboração de
todos os Deputados desta Casa, a fim de que, num esforço conjunto,
sensibilizemos o Governador para a necessidade de transformação do
sistema carcerário. Com vontade política e união de esforços,
conseguiremos fazer reverter a situação vivida pelo sistema
penitenciário, além de erradicar a violência em nosso Estado. Muito
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obrigada.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, o

Deputado Sebastião Navarro Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Senhoras e

Senhores Deputados.
No último dia 10, com grande pesar, Minas Gerais velou, no Salão

Nobre da Assembléia Legislativa, o corpo do ex-deputado Sinval
Bambirra. Um deputado que veio das lides operárias, como liderança
operária da área da indústria têxtil, eleito pelo PTB para exercer o
mandato de Deputado Estadual da 58 Legislatura, de 1963 a 1967.
Faleceu no último dia 10. Nós o velamos aqui, e isso faz com que
reflitamos sobre o passado da nossa Assembléia e sobre o que
representou Sinval Bambirra, a sua vida, a sua história e as
recordações que fez aflorar em minha memória.

Nos últimos encontros, das últimas vezes que tive a oportunidade de
estar com Sinval, ele me relatava, com emoção, 'a sua ligação com
meu pai, que era deputado estadual desde 1958 e nessa casa
permaneceu até 1970. E a homenagem que presto nesta tribuna, hoje,
à memória de Sinval Bambirra, estendo-a, também, porque me faz
aflorar à memória, sem querer ser presunçoso, como a coruja se
gabando do próprio toco, a meu pai. Sinval Bambirra, uma liderança
de esquerda. Meu pai, um deputado sempre muito honrado e tido
como homem de direita. Um homem de direita porque pertenceu, no
seu passado, bem no passado, na sua juventude, à Ação Integralista
Brasileira. E o que o fez filiar-se à Ação integralista Brasileira era que
a ação integralista, comandada por Plínio Salgado, era a força política
que se contrapunha frontalmente ao comunismo. Integralismo que
surgiu em 1932 e, em 1935, houve a Intentona Comunista, com
diversas mortes e ataques a quartéis quando esta ação da Intentona
Comunista levou meu pai a inscrever-se nas fileiras da Ação
Integralista Brasileira. Por isso, a marca de um homem de direita e de
um homem honrado. Sinval Bambirra, um homem de esquerda e um
homem honrado.

Veio a Revolução de 1964. As pressões sobre as Assembléias
Legislativas, principalmente sobre aqueles que, eleitos pelo PTB,
mantinham vinculação com o então Presidente João Goulart. Diversas
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Assembléias no Brasil foram fechadas. Diversas, não, todas, à
exceção da de Minas. E Minas não teve as suas portas cerradas,
como as demais Assembléias do Brasil porque esta Assembléia, num
gesto político, mas quando não se escreveu a sua página mais bela,
antecipando as ações cassatórias dos militares da época, cassou os
mandatos de Sinval Bambirra, Clodemisth Riani e Dazinho. Os três
deputados que foram cassados pelos seus próprios colegas, pela
própria Assembléia Legislativa, numa ação política, talvez muito
inteligente, de preservar em aberto, em funcionamento o Legislativo
Mineiro.

Quando vim para esta Assembléia, em 1994, recebi uma
incumbência da Mesa, da Mesa em que eu era Vice-Presidente, de
coordenar um grupo de trabalho para oferecer à Casa uma nova
proposta de Regimento Interno.

Estudando o então Regimento da Assembléia, nós sabíamos da
história dessa cassação dos deputados. E fomos ver no Regimento
que as atas secretas e os documentos das reuniões secretas da
Assembléia Legislativa ficavam secretos "ad aeternum": nunca seriam
abertos e não havia essa possibilidade de abertura. Na elaboração do
novo regimento, inserimos, no capítulo que trata das reuniões
secretas, a possibilidade, e não só a possibilidade, mas a
obrigatoriedade, de a Assembléia, depois de determinado número de
anos do fato já transcorrido e amortecido pelo tempo, abrir as atas e
os documentos e dar conhecimento ao público.

Com o Regimento aprovado, sou eu novamente encarregado de
coordenar novo grupo de trabalho para analisar as atas das reuniões
secretas, cujo prazo de abertura já havia expirado. Então, tivemos
oportunidade de analisar, àquela época, a cassação dos três
deputados. E ali fica evidente: a pressão militar houve e as cobranças
militares aconteceram, mas a cassação se deu pela própria
Assembléia. E a Assembléia antecipou o ato que seria praticado,
inexoravelmente, se não fosse praticado pela Assembléia Legislativa,
preservando esse poder em funcionamento.

A justificativa para a cassação foi decoro parlamentar. Nós abrimos
os documentos e, surpresa para todos nós da comissão, não havia
nada de decoro, nada, absolutamente nada. Alguma cobrança
registrada em ata da lD-4, do estamento militar da época, e a
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Assembléia entendeu, porque não havia porque cassá-los, de
cassar os mandatos por falta de decoro parlamentar.

O meu pai estava fora da Assembléia, à época, e fui saber quando
abri os documentos e fui lendo. Era o seu suplente que ocupava o
mandato no seu lugar. Mas eu acredito que se o meu pai estive aqui,
também teria votado pela cassação, porque a Assembléia votou por
unanimidade. Foi a cassação dos três por unanimidade, por falta de
decoro, sendo que não havia processo, não havia oportunidade de
eles exporem o que falavam, simplesmente porque eram do PTB e
faziam da tribuna da dessa Casa a defesa do Governo João Goulart,
que havia sido deposto pelo movimento militar. E os três foram
cassados, e Sinval Bambirra, pobre, operário, liderança operária viveu
um momento de grande dificuldade.

Quando eu estendo a homenagem que presto a Sinval Bambirra à
figura de meu pai, foi porque com meu pai aprendi, desde menino, a
discordar das idéias, brigar pelas idéias, e não com as pessoas ou
pelas pessoas. E meu pai sempre me ensinou, como ensina a religião
cristã, o nosso catolicismo, como ser inimigo do pecado, mas não
inimigo do pecador. E meu pai, sempre tido como direita,
anticomunista, foi sempre um amigo pessoal de muitos comunistas. E
quando eles viveram o momento mais amargo de suas vidas, quando
da Revolução de 64, os comunistas de Poços de Caldas, presos e
transferidos para Belo Horizonte, tiveram o apoio foi de meu pai, que
os visitava quase diariamente, para ver seu estado físico, se eles não
estavam sendo violentados pela ação, às vezes prepotente, de um
estamento militar e manter contato com suas famílias, levando a elas
as suas notícias.

Da mesma forma, como Sinval era um operário pobre e que meu pai
sabia que ele vivia com dificuldades, voltando à Assembléia, fez um
movimento entre os pares para que cada um pudesse participar com
uma quantia para acudir a família. E interessante, eu me lembro dessa
fase. E lembro de meu pai dizer que o movimento era tão opressor
que quase nenhum negou . Praticamente todos deram uma parcela
dos seus vencimentos, de seus subsídios, para ajudar a família do
Sinval. Mas ninguém, praticamente, pouquíssimos, concordaram em
colocar o nome numa lista. O dinheiro estava ali, mas sem nome na
lista, para não ficar marcado. E foi feita essa coleta e levada à família
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do Sinval enquanto ele estava preso, para acudi-lo na
emergência, naquela fase emergencial. E lembro que, conversando
com meu pai à época, ele dizia das agruras e das dificuldades de ser
preso, principalmente quando preso injustamente, por motivo político.
Ele conhecia porque também já havia sofrido prisão política.

E lembrando e comentando em casa, com minha mãe, com meu
irmão, do falecimento do Sinval: "Eu acho que tenho uma carta do
Sinval". E fomos ver nos guardados de meu pai, que minha mãe
preserva. E trouxe. Que beleza! De um coração de um homem digno e
honrado. Adversários ideologicamente aqui nesta Casa, mas sabiam
cultivar os valores humanos e, principalmente, os valores do
coleguismo e da amizade.

Permitam-me, Senhores, passar a ler esta carta de Sinval Bambirra.:
"CPOR, 10 de janeiro de 1965. Sr. Deputado Navarro Vieira,

somente agora faço chegar-lhe os meus agradecimentos pela sua
ajuda à minha família em hora tão dolorosa e difícil.

Com a cassação do meu mandato, algumas dívidas, sem
rendimento de qualquer vintém, preso, e ainda com a família para
tratar, fácil é aquilatar o drama que temos vivido.

Formulo a V. Sa. votos de saúde para 1965 e reitero os meus
agradecimentos. Abraços do amigo, Sinval Bambirra".

Lastimo as injustiças e louvo o caráter de Sinval e o caráter de meu
pai, o sentimento de gratidão, que é próprio das grandes almas. Não é
fácil, principalmente, quando se é adversário ideológico, adversário
político, adversário no campo das idéias e do voto e das posições
políticas externar um sentimento de gratidão. E Sinval, como grande
alma, eu sei que recebe de Deus, hoje, as recompensas pelo homem
de caráter que foi durante todo o decorrer de sua vida digna.

E só gostaria de acrescentar a isso, na ligação dos dois, que meu
pai procurou o Governador, àquela época o Governador Magalhães
Pinto, lembrando a ele das dificuldades dos presos e lembrando os
tempos que, por ter sido integralista, quando Getúlio Vargas implantou
o Estado Novo, que também ele comeu cadeia, também foi preso
injustamente, foi tirado e levado de casa de madrugada, e a família
não sabia para onde.... Preocupado, sem saber como estava vivendo
a família lá fora, cheia de crianças pequenas, ele, lembrando isso,
levou a história a Magalhães Pinto e pedindo que desse um emprego
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à mulher de Sinval Bambirra. E ela foi contratada, àquela época,
pela Secretaria de Trabalho, para que pudesse subsistir durante a
prisão e eu acredito, durante o exílio de seu marido.

Felizmente, são coisas passadas. Nós vivemos hoje na democracia
que é conquistada a cada dia. Sua falta deixou-nos grandes vitimas
no passado, mas felizmente, são páginas viradas, mas que não
podem ser esquecidas para que todos nós sejamos sempre atentos à
dignidade humana, aos direitos do homem e aos valores da
democracia.

Com satisfação, registro esse fato; e, com pesar, lastimo o
passamento desse grande homem Sinval Bambirra, que engrandeceu
esta Casa.

Concedo aparte à Deputada Jô Moraes:
A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Não poderia deixar de

cumprimentar V. Exa. por trazer a esta Casa dois fatos fundamentais.
Primeiro, a memória desse homem que deu sua vida para enfrentaras
desafios das desigualdades; em segundo, esse maravilhoso gesto de
solidariedade de dois adversários ideológicos que souberam resgatar
o sentimento de humanidade. E, num momento de dificuldades, o pai
de V. Exa. soube responder àquilo por que lutava Bambirra: uma
sociedade solidária, fraterna e igualitária.

Cumprimento V. Exa. e, em nome do Bloco PT-PCdoB, solicito que
seja registrada nos anais desta Casa essa página, porque temos
muita honra de ser os continuadores dele.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (concluindo) - Agradeço de
coração o aparte da Deputado Jô Moraes, que, de fato, vem dar um
fecho de sensibilidade e brilhantismo a esse modesto discurso que
tive a oportunidade de proferir. Muito obrigado. Muito obrigado,
Deputada Jã Moraes.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, amigos e amigas das galerias que nos tem
acompanhado, particularmente nesta tarde em que várias matérias de
interesse de Minas serão votadas, gostaria de iniciar este
pronunciamento transmitindo a todos a minha satisfação, o meu
contentamento e a minha alegria maior. Pude participar com vocês,



1614
que estão nas galerias, em junho passado, do fórum técnico sobre
economia solidária. Confesso a todos que, naquele momento de
discussão tão importante para Minas e para a Assembléia Legislativa,
fui tomado por forte emoção dentro deste Plenário, para resgatar
efetivamente o sentimento de todos, garantindo, assim, que Minas
tivesse a sua própria lei de economia solidária.

Naquela tarde, fui ao meu gabinete para começar a rascunhar o que
seria bom para vocês e o que seria bom para Minas. Pelas notas
taquigráficas, nos depoimentos que aqui foram prestados, que aqui
foram trazidos das mais variadas regiões do Estado, pude perceber o
sentimento de todos. Em decorrência desse fórum técnico, constatei
que, mais que depressa, tínhamos de apresentar a Minas e à
Assembléia Legislativa um mecanismo legal e constitucional que
garantisse, acima de tudo, emprego a cada um.

Pudemos iniciar nesta Casa esse projeto de nossa autoria, que, com
certeza, votaremos em breve, mas que não foi feito somente por nós.

Inicialmente, parabenizo a todos que, por meio de discussão muito
importante, confortável e oportuna, produziram artigos, lapidando-os
de todas formas. Pudemos aperfeiçoá-lo. Tive o prazer de receber em
meu gabinete inúmeras correspondências, de ouvir os senhores em
várias audiências públicas e de visitar as mais distantes regiões do
Estado. O caríssimo Deputado André Quintão e a guerreira Deputada
Marília Campos são dois expoentes desta Casa que nos ajudaram a
formatar efetivamente o instrumento legal. Certamente, após a sanção
do projeto pelo Governador Aécio Neves, os senhores terão o
instrumento legal, ou seja, o mecanismo para dar ao seu trabalho
sustentação constitucional, jurídica e legal.

A Assembléia Legislativa é muito grata a todos. A informalidade e o
avanço extraordinário se repete, construindo e gerando empregos, por
meio dessas inteligências iluminadas de Minas Gerais. No decorrer
dos anos, por meio da hereditariedade, da família, do coração, da arte
e da inteligência, cada um dos senhores traz a Minas Gerais o
sentimento maior.

Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, sinto-me feliz porque
exatamente este Plenário será o palco da aprovação, no 2° turno,
desta nossa lei. Foi um tempo recorde de seis meses, desde a
apresentação da proposição até a sua aprovação na tarde de hoje.
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Desejamos retirar os empreendimentos da informalidade.
Sabemos que cada um das senhoras e dos senhores tem potencial.
Minas Gerais recepcionará a primeira lei do País que, sem dúvida
alguma, é da economia solidária. Há muitos anos os senhores
carregam essa solidariedade. Durante essa peregrinação, com a
união fraterna de esforços e de espíritos, os senhores sempre
aguardaram dos Poderes Executivo e Legislativo o encaminhamento
necessário e direto para garantir-lhes o mecanismo que desse suporte
à profissão de cada um.

Certamente que, com a sanção desse nosso importante projeto -
diga-se de passagem, o primeiro do País -, contando com a
colaboração extraordinária da Deputada Marília Campos, do Deputado
André Quintão e de todos os companheiros que participaram
efetivamente de sua discussão, entregá-lo-emos, a partir de hoje, a
Minas. Esse projeto resgatará o sentimento dos senhores e oferecer-
lhes-á, acima de tudo, garantias de trabalho e desenvolvimento.

Enalteço, mais uma vez, de maneira muito efusiva, a Deputada
Marília Campos, relatora no 1° e no 2° turnos, que, como eu, soube
interpretar perfeitamente a aspiração e o desejo de todos. Esse
sentimento é traduzido numa cartilha, num mandamento, numa lei
que, em breve, será sancionada pelo nosso Governador, garantindo o
melhor para Minas e para o Brasil.

Tenho a certeza de que a Assembléia Legislativa está, neste
momento, fazendo sua parte. Vocês, desde longa data, estão fazendo
• parte de vocês com muito carinho, competência e amor, ministrando
• inteligência e o sentimento. Estando todos estes anos nessa
jornada, vocês terão a lei para garantir, com certeza, o trabalho da
informalidade. Vamos retirar, acima de tudo, o esquecimento por parte
do Estado, do poder público. Daqui por diante, vocês serão
consagrados pela lei que será sancionada, garantindo-lhes os direitos,
as gestões públicas, as políticas públicas que temos de pregar e exigir
do Governo, dos órgãos que irão financiar e que serão gestores de
todo esse trabalho, de todo esse mecanismo para que haja
desenvolvimento e progresso para todos. Estão de parabéns.
Participaram ativamente desse debate. Fico feliz por reproduzir, neste
momento e nesta hora, a autoria desse projeto. Quero compartilhar
este momento com todos aqueles que nos ajudaram a construir esta
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lei. Nenhum Deputado consegue fazer nada sozinho. A
participação de todos vocês, de todos os Deputados, as discussões
trazidas por tantos órgãos importantes para a elaboração desse
projeto foram da mais alta importância e do mais alto significado. Ter
ouvido vocês e ter sabido interpretar o sentimento de cada um num
debate, acima de tudo ético e respeitoso, é a razão maior da minha
satisfação. Fizemos disso uma constante, uma peregrinação em
nosso gabinete, através de vários debates com outros Deputados
desta Casa, e agora estamos conseguindo coroar com êxito esta
nossa caminhada.

Outro assunto que me traz à tribuna neste momento é nossa
participação, na segunda-feira passada, da instalação do COPAM
regional do Sul de Minas, em Varginha. Lá estivemos participando de
um importante encontro, no qual, por determinação do Governador
Aécio Neves, juntamente com o Secretário de Meio Ambiente, José
Carlos Carvalho, iniciamos um marco para o Sul de Minas, com a
instalação efetiva do escritório regional da COPAM, que vai resgatar a
interpretação dos direitos dos municípios, num bloco de 177
municípios, quanto ao ecossistema, ao meio ambiente, às questões
florestais. Esse escritório terá grande importância não somente para a
vida do Sul de Minas, mas também para a de todo o Estado de Minas
Gerais. Quero resgatar e registrar nesta Casa nossa satisfação por
este momento, tão aguardado pelos Prefeitos e pelas comunidades.

São essas nossas considerações, Sr. Presidente, na certeza de que
iremos, não somente em Varginha, como também em todo o Estado,
garantir o meio ambiente pela educação ambiental, de maneira muito
especial, particularmente para o nosso Estado.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Dalmo
Ribeiro, quero cumprimentá-lo como autor do projeto que estabelece o
Selo Economia Solidária e também os Deputados que contribuíram
para a elaboração desse projeto. A Deputada Marília, nossa
companheira, o Deputado André Quintão e também o Fórum Mineiro
de Economia Solidária.

Quero cumprimentá-lo por permitir que se ouvissem os segmentos
que representam a economia solidária em Minas Gerais.
Construiremos em conjunto esse projeto que, ao transformar-se em
lei, permitirá que Minas Gerais seja pioneira na valorização da
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economia solidária.

Com os índices de desemprego que temos, a economia solidária é
um caminho para que se gere emprego e renda e as famílias
participem disso solidariamente. Não em competição violenta no
mercado. E necessário entrosamento e coesão no espírito do
cooperativismo. Nossos cumprimentos a todos os que contribuíram
com esse projeto.

Temos alegria de estar acompanhando em Betim vários grupos que
têm vivenciado a experiência da economia solidária. Muito obrigada.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Muito obrigado. Este é nosso
pensamento. V. Exa. pode ter certeza absoluta de que, acima de tudo,
foi o espírito da solidariedade que nos fez apresentar esse projeto que
breve será aprovado, para o resgate do povo mineiro. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

A Deputada Maria Tereza Lara - Parece que a companheira Jô
Moraes já fez esse pedido, mas quero reafirmá-lo: solicito a V. Exa.
que sejam registradas nos anais desta Casa cópia dessa carta e as
palavras do Deputado Sebastião Navarro, que tem seguido o exemplo
de seu pai e que, muitas vezes, em circunstâncias semelhantes de
relacionamento entre a Situação e a Oposição, tem sabido conviver
com fraternidade e solidariedade, superando divergências políticas em
torno do bem comum.

2a Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

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

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

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n°s 2.140, 2.141 e 2.142/2003, da Comissão de
Transporte, e 2.143/2003, da Comissão de Saúde. Publique-se para
os fins do art. 104 do Regimento Interno.
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Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 28a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n

os 2.040/2003, do Deputado Paulo Cesar,
2.053/2003, do Deputado Chico Simões, 2.054/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 2.086 a 2.094/2003, da Deputada Cecília
Ferramenta; de Segurança Pública - aprovação, na 26' Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 2.066 e 2.067/2003, do Deputado

Weliton Prado, e 2.076/2003, da Comissão de Participação Popular; e
de Transporte - aprovação, na 32 Reunião Ordinária, dos Projetos de
Lei n

os 802/2003, do Deputado Wanderley Ávila, e 1.000/2003, do
Deputado Zé Maia, e dos Requerimentos n

o
s 2.042/2003, do

Deputado Gil Pereira, 2.056/2003, do Deputado Doutor Viana, e
2.077/2003, do Deputado Sebastião Helvécio (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Finál da Proposta de

Emenda à Constituição n° 53/2003, do Deputado Elmiro Nascimento e
outros, que altera a alínea "c" do inciso 1 do art. 106 e o parágrafo
único do art. 178 da Constituição do Estado. Em discussão, o parecer.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
parecer. Em votação, .o parecer. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Apr9vado. A
promulgação.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, verifico que vários

Deputados saíram do Plenário. Gostaria de solicitar que fosse feita a
chamada para a verificação de quórum.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação
de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Célio Moreira) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de
Resolução n° 687/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, que
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aprova as contas do Governador do Estado referentes ao
exercício financeiro de 2001 ( A promulgação.); e dos Projetos de Lei
nos 66/2003, da Deputada Maria José Haueisen e do Deputado Padre
João, que altera dispositivo da Lei n° 12.812, de 28/4/98, que
regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado,
a qual dispõe sobre assistência social às populações de áreas
inundadas por reservatórios e dá outras providências; 540/2003, do
Deputado Antônio Carlos Andrada, que autoriza o Poder Executivo a
doar aos municípios os imóveis cedidos em decorrência da
municipalização do ensino; 607/2003, do Deputado Antônio Carlos
Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Senador Firmino o imóvel que especifica; 835/2003, do Governador do
Estado, que dá nova redação ao § 1° do art. 3 0 da Lei n° 14.185, de
31/1/2002, que dispõe sobre o processo de produção do queijo Minas
artesanal e dá outras providências; e 1.182/2003, do Deputado
Antônio Júlio, que altera o art. 1° da Lei n° 14.202, de 27/3/2002, que
autoriza a celebração de convênios entre as universidades e os
municípios do Estado, para a implantação dos cursos Normal Superior
e de Pedagogia (A sanção).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Saúde, em que

pleiteia seja solicitado ao Conselho Regional de Medicina a realização
de campanha junto aos profissionais de saúde, com o objetivo de
sensibilizá-los quanto à necessidade de escrever, nas receitas e nos
prontuários, com letra legível e sem códigos ou abreviaturas. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Saúde, em que pleiteia seja
solicitado ao Conselho Regional de Odontologia a realização de
campanha junto aos profissionais de saúde, com o objetivo de
sensibilizá-los quanto à necessidade de escrever, nas receitas e nos
prontuários, com letra legível e sem códigos ou abreviaturas. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial dos Aeroportos, em que
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solicita seja encaminhado ao dirigente da INFRAERO pedido de
informação sobre o cumprimento da Portaria n° 13/GMS, de 5/1194,
com as alterações introduzidas pela Portaria n° 717/GC-5, de 4/11/99.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial dos Aeroportos, em que
solicita seja encaminhado pedido de esclarecimento ao
Superintendente da INFRAERO-Pampulha sobre o andamento do
processo licitatório e do processo de licenciamento ambiental das
obras de ampliação do Aeroporto da Pampulha. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, em que
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos
do seu § 1 0, transferi-Ia ao Deputado Laudelino Augusto. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30
minutos. Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Mineiros, mineiras, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, cidadãos e cidadãs que nos
acompanham das galerias e pela TV Assembléia. Faço um saudação
especial aos companheiros representantes das entidades que
constituem o Fórum Mineiro de Economia Solidária e que estão na
expectativa da votação do projeto do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
que teve como relatora a Deputada Marília Campos, instituindo o Selo
Economia Solidária e dando outras providências. Saúdo também os
companheiros do IPSEMG.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Laudelino
Augusto, faço uma saudação aos que nos visitam para acompanhar a
aprovação do projeto da economia solidária e aos trabalhadores do
IPSEMO, que, mais uma vez, se mobilizam na Assembléia Legislativa,
neste final de ano, para a votação dos projetos de interesse do serviço
público.

Mais uma vez, os servidores do IPSEMG estão atentos para fazer
com que os seus direitos sejam mantidos, a fim de saírem do sufoco,
pois, infelizmente, esse instituto tem sido sucateado pela política do
atual Governador, Aécio Neves, que não tem lhe proporcionado
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condições de funcionamento adequado. Os servidores do
IPSEMG estão atentos aos seus direitos, cobrando do Governo do
Estado um carinho maior no ano que vem, especialmente porque a
situação econômica do Estado poderá ficar bem melhor a partir da
aprovação da reforma tributária e com o crescimento econômico do
Brasil. E preciso que o Governador faça com que o IPSEMG possa
funcionar bem, pois é muito útil, especialmente para os servidores
públicos que percebem um salário menor. Parabenizo os
trabalhadores do IPSEMG e os que nos acompanham na votação do
projeto da economia solidária. Muito obrigado.

O Deputado Laudelino Augusto - Sendo usuário do IPSEMG há 23
anos, como professor do Estado e, agora, como Deputado, reafirmo
as palavras do Deputado Rogério Correia, parabenizando os
funcionários desse instituto e agradecendo pelo seu trabalho.

Para fundamentar minha fala, recorrerei a um item da doutrina social
cristã: "Ética, Pessoa e Sociedade". (- Lê:)

"A política é, por essência, ética, pois se refere empre à liberdade
e, essencialmente, à justiça. A política não é uma mera arte ou técnica
de exercer o poder, mas é o exercício da justiça pública."

Citando Pascal: "A justiça sem a força é impotente; a força sem a
justiça é tirânica. E preciso juntar a justiça e a força; para consegui-lo
é preciso fazer com que o que é justo seja forte e o que é forte seja
justo". No item 139, vemos: "Enquanto a força do poder econômico
determinar a política, por meio do financiamento de campanhas,
"lobbies", relações privilegiadas, poder de barganha de grupos junto
ao governo, etc., a política será fonte de corrupção, injustiça e
instabilidade social".

Lançarei mão desses três itens para elaborar meu pensamento.
Gostaria de votar projetos producentes, positivos, voltados para a
geração de emprego e renda, como o que trata da economia solidária.
Vale destacar ainda os da área de agricultura e industrialização e os
que se referem ao reconhecimento e à valorização dos funcionários.
No entanto, como Deputados, temos também o dever de fiscalizar.
Neste ano, parece-me que, mais do que fazermos leis, exercemos a
tarefa de fiscalizar. Como membro da Comissão de Transportes,
Comunicação e Obras Públicas, tenho acompanhado denúncias, que,
a cada dia, aumentam.
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Farei referência ao que chamo de "ralos da corrupção". Ralo é o

objeto por onde sai a água do banheiro. Os "ralos da corrupção"
significam o lugar por onde sai o dinheiro público. Diz-se que não há
verba para aumentar os salários dos funcionários, melhorar a
economia, investir na geração de emprego e renda e nas subvenções
sociais, enfim, para atender às necessidades de nosso povo. Alega-se
que a arrecadação é pouca, mas o pouco que temos precisa ser bem
usado. O uso correto do dinheiro público é fundamental. Estamos
identificando alguns ralos por onde escorre o dinheiro público. A
imprensa já falou bastante sobre um deles, mas voltarei ao assunto.

Ontem ocorreu mais uma audiência, quando contamos com a
presença de contabilista da COMIO, que veio aqui prestar mais
algumas informações sobre o caso da Solaris, que adquiriu 2,5% das
ações da COMIO em 2001. Respondeu às questões, prestou as
informações que estavam a seu alcance. Parece ser uma pessoa
séria. Para nós, passou a idéia - a quase certeza - de que houve
informações privilegiadas por parte da diretoria. Lógico que isso tem
de ser provado ainda. Para tanto, o Ministério Público está
trabalhando; todavia, tudo indica que algumas pessoas tinham as
informações. A COMIG estava tendo lucro cada vez maior. De
repente, efetuou-se a venda para uma empresa das Bahamas, um
paraíso fiscal.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Laudelino
Augusto, V. Exa. bem sabe que assinei a solicitação de uma CPI para
investigar essa matéria. Em que pese a aproximarmo-nos do final do
ano, deixo bem clara a minha posição: não se varre sujeira para
debaixo do tapete.

Se há algum indício de sujeira, é nosso dever apurar. Felizmente
está sendo resgatada a credibilidade do Legislativo no Pais.
Verificamos, em recente pesquisa, que, dos três Poderes, o
Legislativo demonstrou ser o que hoje apresenta a maior
confiabilidade por parte da população. E temos o dever de, diante de
indicativos de improbidade com o dinheiro público, num passado não
muito distante, nos debruçarmos sobre a matéria.

Estarei ao lado de V. Exa. e dos demais Deputados desta Casa.
Tenho a certeza de que o Deputado Mauri Torres haverá de dar o
encaminhamento adequado para formarmos, se necessário, uma
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comissão especial e, se configurados os indicativos de
malversação do dinheiro público, uma CPI, para que não convivamos
com a impunidade e principalmente para que Minas Gerais possa
manter sua dignidade. Esta Casa deve dar o exemplo.

Parabenizo V. Exa. por estar abordando esse assunto. Estarei firme
na defesa da moralidade e da ética, nosso dever nesta Casa.

O Deputado Laudelino Augusto - Agradeço o aparte, Deputado
Domingos Sávio. Hoje, pela manhã, em nossa oração parlamentar,
juntamente com os Deputados Miguel Martini, Domingos Sávio, Padre
João e outros, a leitura da palavra de Deus dizia que quem pratica o
mal odeia a luz, para que suas obras não apareçam, mas quem gosta
da verdade, aproxima-se da luz. E o que queremos é acender uma luz
nessa situação tenebrosa.

Ontem foram dadas algumas explicações, mas eu lembrava que o
caso da Solaris envolve cerca de R$1.100.000,00 de dinheiro público
que teria sido repassado para essa empresa. Temos também as obras
que foram financiadas com dinheiro da COMIG, cerca de
R$62.000.000. Por isso, solicitamos a CPI. Não estamos mais
buscando assinaturas, continuam as 40, mas outros três Deputados já
se prontificaram a assinar o documento, para que possamos apurar e
não deixar que vá para debaixo do tapete alguma coisa errada.

Ontem o Governador assinou a lei, que já está valendo, que cria a
CODEMIG. Precisamos de uma companhia de desenvolvimento, mas
não podemos deixar nada para trás, até para que não tenhamos
dúvidas sobre a CODEMIG.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - V. Exa. tem buscando
clarear essa situação obscura da Solaris, quanto aos investimentos
que fez, sem sabermos quem são seus donos. Por isso, a CPI se faz
necessária. Tudo o que foi solicitado, até o momento, não esclareceu
quem são os proprietários, para quem foi o lucro. A empresa existe,
mas não é pessoa física a utilizar os bens a partir dos lucros. Trata-se
de dinheiro público, e temos de fiscalizar.

Só por meio de uma CPI teremos condições de transpor esse
bloqueio, essa obscuridade de não saber, como ninguém sabe, quem
são as pessoas que estão por trás dessa empresa, dos paraísos
fiscais, que abocanharam um lucro extraordinário de uma forma que
não podemos aceitar como lícita.
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Parabenizo-o pelo seu pronunciamento e quantas vezes falar

sobre esse assunto, estaremos dando respaldo a V. Exa., timoneiro
dessa ação. E função de todos nós sermos parceiros no
esclarecimento desse prejuízo sofrido pelo povo e pelo Estado de
Minas Gerais.

O Deputado Laudelino Augusto (continuando) - Obrigado, Deputado
Doutor Viana.

Lembro, mais uma vez, a frase do Presidente da COMIG, que tem
sido parceiro e nos ajudado nas investigações, que disse, em nossa
audiência pública: "O Governador achou por bem suspender todos os
convênios da COMIG, exatamente pela pouca transparência, e
providenciou a criação da CODEMIG".

Usando a mesma frase do Governador, mudando apenas algumas
palavras, diria: "os Deputados acham por bem continuar as
investigações sobre a COMIG devido à pouca transparência e
providenciam uma CPI". Estamos aguardando a criação.

Outro "ralo" de corrupção é o fundo SOMMA. Houve uma CPI na
gestão passada, cujo resultado foi enviado ao Ministério Público.
Prefeituras que apresentaram irregularidades continuam tomando
empréstimos do fundo SOMMA. O BDMG empresta, mas não
acompanha, e o mesmo ocorre com a COMIG. Estamos preocupados,
pois isso é dinheiro público. Das 10 cidades fiscalizadas "in loco" pelos
Consultores da Assembléia, nove apresentam irregularidades.

A questão do FUNDEF é muito séria. Os conselhos de
acompanhamento do FUNDEF quase não funcionam nos municípios.
Os que possuem, parece que só assinam. Testemunhas afirmam que
o Prefeito ou alguém da administração vai às casas das pessoas para
que elas assinem o relatório, o parecer do FUNDEF. A verba
destinada à educação (25%) acaba sendo desviada para outras
atividades ou para interesses particulares e de grupos. Há indícios de
que é verba do FUNDEF. Mês passado foi publicado no jornal:
"Cassação de Prefeitos em todo o Brasil por irregularidades no uso do
FUNDEF".

O Instituto de Tecnologia Aplicada à Informação - ITEAI -, com sede
em Brasília, está vendendo serviço para as Prefeituras na área de
educação, como alguns "softwares". Empresta computadores, faz um
curso para monitores e durante dois anos prestaria aquele serviço na
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área educacional.

Há levantamentos, provas e um parecer de técnicos de que esses
"software" são fajutos, não têm o poder que dizem que têm. Custam
F1$1,99 e são vendidos a R$300.000,00, R$400.000,00,
R$800.000,00. Cobra-se de acordo com o tamanho da Prefeitura.

Martinho Campos, em Minas Gerais, teve seu Prefeito cassado por
causa dessa negociação. Leme e Pirassununga, em São Paulo,
também tiveram seus Prefeitos cassados. Em Minas Gerais, vários
Prefeitos estão sendo processados, como os de Paracatu e de
Cambuí. Não citarei outros nomes porque ainda estão em processo de
investigação. Esses municípios são pobres, não têm dinheiro para o
básico. Algumas licitações tiveram o edital forjado, e, na maioria das
Prefeituras, não foram sequer feitas. Há a alegação de que a lei
permite quando há notório saber.

Alegam que o ITEAI é de notório saber. Está comprovado que isso
não é verdade. Várias empresas têm esse tipo de serviço. Essa
alegação é desculpa para que licitações não sejam realizadas. Preços
altíssimos são superfaturados. Em Minas Gerais são 48 municípios.
Todos são pobres. Espero, em breve, trazer mais dados para que o
povo mineiro tome conhecimento das Prefeituras envolvidas nesse
esquema, as que compraram não computadores, mas serviços. Os
computadores são considerados empréstimo. Fizemos os cálculos: se
vendessem os equipamentos, o preço ainda estaria superfaturado.
Por exemplo, no caso de Paracatu, se calcularmos todos os gastos
envolvidos, o total será de R$255.000,00, mas pagaram com o
dinheiro suado do povo daquela cidade a quantia de R$675.000,00.

Há indícios de que parte desses recursos é devolvida imediatamente
ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Educação. Descobrimos algo
interessante: as Secretarias Municipais de Educação, em sua grande
maioria, são dirigidas por mulheres. Isso é positivo. Ao tomarmos
conhecimento dos nomes envolvidos - claro que uma coisa não tem
relação com a outra -, encontramos esse fato interessante. A mulher
está ocupando cada vez mais seu espaço. Está correto. No próximo
ano teremos eleições municipais. Quem sabe mais mulheres
ocuparão cadeiras nas Câmaras Municipais?

Aquele instituto, que se diz de notório saber, está respondendo a
vários processos. Estamos muito preocupados. Faço essa denúncia
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para que as cidadãs e os cidadãos de Minas acompanhem os
acontecimentos. Todos têm direito de conseguir os documentos
necessários para saber se a sua cidade está sendo usada.
Geralmente, são verbas da FUNDEF, destinadas à área da educação.
O 'software" também é de educação, há nomes como Projeto
Despertar e outros.

Estamos de posse do estatuto de criação do ITEAI. E algo montado.
Aqui, temos a sua revisão. A Procuradoria de Justiça de Paracatu
apresentou denúncia contra o Prefeito. A população de Cambuí está
fazendo mobilizações para que os fatos sejam apurados. Aquele
pequeno município do Sul de Minas, com grandes possibilidades de
crescimento, tem seus recursos desviados dessa forma. Sua
administração terá direito a ampla defesa. Esse é um grande
esquema. Mais de 100 municípios brasileiros fizeram negócios com
aquele instituto. Em Minas Gerais, são 48 cidades.

Licitações, como as do lixo, são outros ralos de corrupção e desvio
de dinheiro público. Para que uma firma colete lixo e o jogue em
lixões, e não em aterros sanitários, os editais são forjados. Por
exemplo, são colocados vários itens, mas apenas alguns são
cumpridos. Alegam que não foram cumpridos por falta de ordem de
serviço. Na BR-383, no trecho Maria da Fé-Cristina, deveriam ser
construídas pontes metálicas. A empresa alega que não houve a
ordem de serviço, mas a houve, sim; o empenho e o pagamento foram
executados. Temos a nota fiscal, mas não temos a ponte.

No último final de semana estivemos no Sul de Minas, participando
da solenidade de inauguração da 3 a Vara da Justiça no Fórum de
Itajubá. O povo da região está muito feliz, porque espera que os
processos judiciais sejam agilizados. Conversando com Promotores e
Juízes dessa comarca, tivemos notícias da Rodovia Maria da Fé-
Cristina, também financiada pela COMIG. Foi dada a sentença para
que a empresa tenha a obrigação de fazer as reformas emergenciais
dentro de 60 dias. Passamos por alguns trechos em que não há nem
sequer vestígios do asfalto. E só faz dois anos e meio que a obra foi
inaugurada, com a presença do Governador e do Vice-Governador.
Hoje, a situação é lastimável.

Quanto à renúncia fiscal, aspecto abordado nesta reunião, podemos
até dizer que não é uma forma de corrupção, mas é privilégio e
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barganha de poder, como diz o documento da doutrina social
cristã. Já apresentamos um requerimento, Sr. Presidente, solicitando
informações sobre o assunto. E preciso arrecadar mais; porém, é
necessário diminuir essa vantagem. O Deputado Alberto Bejani citou
hoje, nesta tribuna, o caso da Mercedes-Benz de Juiz de Fora, uma
das empresas favorecidas por esse sistema. Acreditamos que os
incentivos eram importantes no primeiro ano da sua instalação,
porque o empreendimento gerou empregos e aumentou a
arrecadação do Estado. E depois?

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Nessa questão da Solaris e
da antiga COMIG, estamos de mãos dadas com V. Exa. Juntos,
podemos trazer esse assunto à discussão e fazer uma investigação
mais rigorosa. Quem sabe não descobriremos fatos que o próprio
Ministério Público não conseguiu descobrir, como, por exemplo, quem
são os sócios dessa empresa? , Eles não querem nem sequer receber
o dinheiro que está no Banco. E claro que existe algo tenebroso, além
de tudo o que V. Exa. tem citado, como obras superfaturadas ou
inexistentes, enfim, todo esse estado de escuridão. Temos a certeza
de que o Governador tem interesse em esclarecer a questão: aliás,
declarou que se sente incomodado com o que está ocorrendo. O que
houve no passado precisa realmente ser verificado, até para que os
erros não se repitam. A Lei de Responsabilidade Fiscal coibiu certas
irregularidades.

De fato, esperamos que a reforma tributária ocorra. O Congresso
agora fala em proposta de emenda à Constituição paralela, ou seja,
isso não será resolvido agora, mas esperamos que essa guerra fiscal
termine. Não faz sentido algumas pessoas serem beneficiadas e os
Governos Federal, Estadual e Municipal ficarem, de certo modo,
constrangidos, porque, se um não faz, o outro faz. Precisamos
pressionar os parlamentares federais, para que a guerra fiscal acabe.
Parabéns a V. Exa! Obrigado.

O Deputado Laudelino Augusto - Agradeço o aparte e fico feliz em
saber do apoio do Governador para que se apurem as questões
relacionadas com a COMIG. Portanto, a base governista irá apoiar à
CPI.

Concluo, relendo um trecho do documento Ética, Pessoa e
Sociedade", da doutrina social cristã: "A política é, por essência, ética,
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pois se refere sempre à liberdade e, essencialmente, à justiça.
Política não é mera arte nem técnica de exercer o poder, mas o
exercício da justiça pública". Santo Agostinho, muito oportunamente,
declarou: "Removida a justiça, o que são os remos, senão um bando
de ladrões?". Compete a nós trabalhar para que haja a justiça social.
Os três chamados "Poderes" devem se preocupar em fazer política
como exercício da justiça pública. Por fim, Paschal disse: "E preciso
fazer com que o que é justo seja forte, e o que é forte seja justo".
Fomos eleitos para isso. O que é justo deve ter força e poder e
prevalecer na história. O que é forte deve ser justo, e não tirânico.
Estamos juntos, unidos pela justiça. Obrigado.

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à V 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 que fez retirar da pauta desta

reunião a Proposta de Emenda à Constituição n° 53/2003, os Projetos
de Lei Complementar n os 21 e 36/2003 e os Projetos de Lei n

o
s 540,

607, 998 e 1.182/2003, apreciados na reunião extraordinária realizada
ontem à noite, e os Projetos de Lei n os 629, 850, 1.026, 1.037, 1.132 e
1.293/2003, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje pela
manhã, bem como o Projeto de Resolução n° 1.280/2003 e o Projeto
de Lei n° 1.279/2003, que receberam emendas em Plenário e foram
encaminhados à Mesa da Assembléia para receber parecer; e que faz
retirar da pauta desta reunião os Projetos de Lei n os 1.080 e
1.08312003, por não cumprirem pressupostos regimentais.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Marília Campos, em

que solicitaa inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto
de Lei n° 83012003 seja apreciado em primeiro lugar, entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Percebo que há muitos Deputados na

sala de descanso, portanto peço a verificação do quórum, para
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darmos seqüência às votações.

O Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a verificação do número
regimental.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a
chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados, número
insuficiente para votação de proposta de emenda à Constituição, mas
suficiente para a apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

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

1.239/2003, do Governador do Estado, que altera as Leis n os 11.394,
de 6/1/94, e 12.366, de 26/11/96, que dispõem sobre o Fundo de
Desenvolvimento Regional do Jaíba. A Comissão de Justiça concluiu
pela constitucional idade do projeto. A Comissão de Política
Agropecuária opinou por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 e

2, que apresenta. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação das
Emendas n

o
s 1, 2, 3 e 6 e pela rejeição das Emendas n

o
s 4 e 5. Vem

à Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita a
votação destacada da Emenda n° 4. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Serei breve, pois desejo apenas

orientar a Bloco do PT-PCdoB quanto ao meu voto, favorável à
modificação da lei que criou o Fundo de Desenvolvimento do Jaíba.
Esse projeto é importante. E preciso fazer readequações, para que vá
pra frente. Os pequenos produtores têm muitas dificuldades de
subsistir no interior do que é hoje o Fundo do Jaíba. Esse projeto
promove adequações que darão melhores condições para o pequeno
produtor do Jaíba. Então, encaminho favoravelmente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Chamo a atenção dos Deputados para

a importância desse projeto. Faço um apelo à Presidência, à Mesa, às
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Lideranças, em especial ao Deputado Rogério Correia, Líder da
Oposição, a fim de encontrarmos para o 2 0 turno uma oportunidade de
criar ou instituir e oficializar o fundo de aval. Por várias vezes, digo
que não adianta revigorarmos o fundo pró-desenvolvimento do Jaiba
sem que as nossas atenções estejam voltadas para o pequeno
produtor que ali se encontra. Há 1.600 pequenos produtores, dos
quais 900 estão inadimplentes e não possuem o título de terra e a
documentação oficial para adquirir qualquer empréstimo junto às
instituições oficiais bancárias. Há dois anos tentamos a criação do
fundo de aval.

Deputado Rogério Correia, para cada real que o Estado apresente
como aval, o Banco do Nordeste garantiu que liberará R$10,00. O
Estado precisa tornar disponíveis R$2.000.000,00 - dinheiro que já
existe no BDMG - para receber, em contrapartida, R$20.000.000,00 e
regularizar a situação de 900 pequenos produtores rurais
inadimplentes no Jaíba.

Peço a V. Exa. e ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do
Governo, que nos reunamos amanhã junto com a Procuradoria do
Estado para oficializar o fundo de aval. Do contrário, criaremos um
fundo pró-desenvolvimento que não funcionará, apenas atenderá à
parte empresarial do Projeto Jaíba, ou seja, a quem tem dinheiro para
investir. Dessa maneira, estaremos literalmente nos esquecendo dos
pequenos produtores, da parte social do Projeto Jaíba, das pessoas
assentadas há tantos anos, que não têm sequer a documentação da
terra.

Volto a insistir, a Assembléia Legislativa aprovará um projeto inócuo
se não voltarmos as nossas vistas para os pequenos produtores.
Oportunamente apresentaremos, com a assinatura de todas as
Lideranças, num Acordo de Líderes, uma emenda criando um fundo
de aval, para que tenhamos acesso aos recursos do Governo Federal.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
destaque. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
nos 1 a 3 e 6. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

Questão de Ordem
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O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de

solicitar que fosse feita a leitura das emendas que tiveram parecer
pela rejeição.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura das Emendas nos 4 e 5.

O Sr. Secretário - (- Lê as Emendas n
o
s 4 e 5, que foram publicadas

na edição do dia 19/12/2003).
Questão de Ordem

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, em sã consciência,
não entendo por que essas duas emendas receberam parecer pela
rejeição. Por meio das emendas, estamos assegurando que quem
receber recursos do Projeto Jaíba por intermédio do Fundo e não
pagar não vai ficar isento dos encargos decorrentes disso e, por meio
de outra emenda, estamos assegurando geração de emprego e renda.
Quem receber vai ter que gerar emprego. Não entendo por que
receberam parecer pela rejeição. Gostaria que tivéssemos mais uma
conversa com o Líder do Governo para que nos explicasse. Solicito a
suspensão da reunião.

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

suscitada pelo Deputado Carlos Pimenta, vai suspender a reunião por
5 minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

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

a Emenda n° 5. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda n° 4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 19 Deputados. Não há quórum

para votação, motivo por que a Presidência a torna sem efeito.
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Questão de Ordem

O Deputado Miguel Martini - Quero pedir a suspensão dos trabalhos
por 3 minutos para fecharmos esse possível acordo.

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

suscitada pelo Deputado Miguel Martini, vai suspender a reunião por
10 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

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

Presidência verifica, de plano, que já se configurou o quórum para
votação. Em votação, a Emenda n° 4. As Deputadas e os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°
1.239/2003 com as Emendas nos 1 a 3 e 6. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 830/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que institui o selo "economia solidária" e dá
outras providências. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1° turno com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Manha Campos.
A Deputada Marília Campos* - Quero cumprimentar os

representantes do Fórum Mineiro de Economia Solidária, a Agência
de Desenvolvimento Solidário - ADS -, o Movimento Graal do Brasil, a
Cáritas Regional de Minas Gerais, o Movimento dos Trabalhadores
Sem-Terra - MST -, a Associação de Trabalho e Desenvolvimento
Social - ASSTRAS e Satehi -, e a Associação Civil Comunitária de
Microcrédito - BANPOP -, fazendo um destaque especial a todos os
que estão aqui do núcleo de produção do BANPOP, que hoje
deixaram sua produção para assistir à votação deste projeto. Em
particular, quero cumprimentar o companheiro Marcelo D'Agostini, que
é da Diretoria do BANPOP. Juntos, dirigimos o Sindicato dos
Bancários - primeiro ele, depois eu, na Presidência. E um prazer tê-lo
aqui, companheiro Marcelo, com o núcleo de produção do BANPOP.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, esse projeto foi uma parceria muito
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importante realizada com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
apresentou um projeto nesta Casa garantindo o Selo Economia
Solidária. Realizamos um debate na Comissão de Participação
Popular e na Comissão do Trabalho, e, como relatora, acredito que
contribuí muito com esse projeto, porque apresentava o selo que se
transformou em uma política de fomento à economia solidária.

Sr. Presidente, realizei essa discussão com o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e só foi possível apresentar esse projeto à Casa porque
contamos com a Comissão de Participação Popular, cujo Presidente é
o Deputado André Quintão, e com os representantes do Fórum
Mineiro de Economia Solidária. Depois da aprovação do projeto e da
sanção do Governador, Minas Gerais será o único Estado que disporá
de uma política de apoio à economia solidária.

Discutimos muito sobre macroeconomia. Ressalto que essa
discussão dos grandes projetos de desenvolvimento econômico e
social para o nosso País é fundamental. A discussão estratégica em
nível nacional do microcrédito, da economia solidá'ria e da agricultura
familiar é necessária, porque essas são importantes modalidades para
se conseguir uma estratégia de desenvolvimento econômico
sustentável. A economia solidária possui a modalidade de compor um
projeto estratégico de desenvolvimento econômico nacional, de que
agora disporemos no Estado.

Sinto-me gratificada por ter apresentado essa contribuição,
enquanto relatora, ao projeto do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Gostaria de contar com a participação de todos os presentes. No dia
em que esse projeto for sancionado, gostaria de contar com a
participação de todos os presentes, porque essa contribuição é muito
importante para Minas Gerais. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas. Com o mesmo sentimento da Deputada Manha
Campos, estou chegando ao ponto final desse projeto, que trouxe a
esta Casa uma reflexão muito importante.

A partir de hoje, com certeza, teremos a primeira lei da economia
solidária em homenagem a todos os que, desde o fórum técnico
realizado em junho, por intermédio do Deputado André Quintão, da
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Deputada Manha Campos e de todos os segmentos, órgãos e
ONGs, participaram ativamente na construção desse projeto, que será
um grande avanço para Minas Gerais e para o Brasil. Contamos com
o apoio de todos.

Mais uma vez, agradeço à caríssima Deputada Marília Campos, ao
Deputado André Quintão e a todos os assessores que contribuíram
efetivamente na construção desse primeiro projeto de Minas para o
Brasil. Obrigado.

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

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 830/2003
EMENDA N°2

Dê-se ao § 20 do art. 50 a seguinte redação:
"Art. 5°- ..............................
§ 20 - Os empreendimentos de Economia Popular Solidária

trabalharão prioritariamente em rede, abrangendo a cadeia produtiva,
desde a produção de insumos até a comercialização final dos
produtos.".

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva - Marília Campos-

EMENDA N°3
Dê-se ao § 20 do art. 7° a seguinte redação:
"Art. 7° - ................................
§ 2° - Mediante a apresentação de requerimento fundamentado,

poderá ser prorrogado o prazo previsto no § 1° deste artigo.".
Sala das Reuniões. 17 de dezembro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva - Marília Campos.

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 80 a seguinte redação:
"Art. 8° - Os empreendimentos de Economia Popular Solidária

deverão registrar-se no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas ou na Junta Comercial.

Parágrafo único - Os empreendimentos cujas atividades implicarem
geração de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - deverão inscrever-se no órgão fazendário
estadual, onde deverão receber classificação específica.".

eo
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Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva - Marflia Campos.

EMENDA N° 5
Dê-se ao "caput" e ao § l°do art. 10  seguinte redação:
"Art. 10 - Fica criado o Conselho Estadual da Economia Popular

Solidária - CEEPS -, de composição paritária, formado por
representantes do poder público estadual e das entidades civis afetas
ao desenvolvimento da Economia Popular Solidária, vinculado à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes.

§ 1° - O CEEPS é composto por doze membros, nomeados pelo
Governador , para um mandato de dois anos, permitida uma
recondução por igual período, sendo os representantes das entidades
civis eleitos em assembléia convocada para este fim, sob a
coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva - Marília Campos.

EMENDA N°6
Dê-se ao "caput" do art.12 a seguinte redação:
"Art. 12 - O Conselho Estadual da Economia Popular Solidária terá

uma Secretaria Executiva, vinculada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva - Marília Campos.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da
discussão foram apresentadas ao projeto 5 emendas do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva e da Deputada Marília Campos, que receberam
os n

o
s 2 a 6, e que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento

Interno, serão votadas independentemente de parecer. Em votação, o
projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçamcomo se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a
Emenda n° 2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a
Emenda n° 3. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda n° 4. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda n° S. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda n° 6. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 830/2003 na
forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n os 1 a 6. A
Comissão de Redação.

Declarações de Voto
A Deputada Maria Tereza Lara - Mais uma vez, cumprimento o autor

do projeto, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a relatora, Deputada Manha
Campos, o Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de
Participação Popular, e, de modo especial, todas as entidades que
aqui defendem a economia solidária, pois têm vivenciado essa
experiência. Esta Casa tem sido espaço privilegiado de participação
popular. No que se refere à democracia direta, temos avançado. E
preciso fortalecer a democracia participativa, representativa, mas é
necessário também fazer avançar a democracia direta, o que somente
será possível com a participação da sociedade organizada. Parabéns
a todos vocês que estão aqui hoje defendendo esse projeto, que,
como acreditam, contribuirá para a geração de emprego e renda neste
País.

Em Betim, temos acompanhado o trabalho voltado para a geração
de renda. Por isso, nesta oportunidade, não poderíamos deixar de
manifestar nossa solidariedade. Apoiamos a economia solidária como
uma alternativa de geração de renda, principalmente em momento tão
difícil por que passa a sociedade, que necessita de empregos e de
geração de renda. Parabéns!

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, parabenizo o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pela brilhante iniciativa, e a relatora,
Deputada Maríhia Campos. Ficamos felizes com a aprovação desse
projeto. Temos registrada, em nossa história, a atuação direta dentro
do cooperativismo, o que nos deixa muito felizes. As organizações
populares representam a alternativa para a geração de emprego e
renda em nosso País. Esse projeto surgiu para fazer justiça social, dar
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oportunidade àqueles que, ainda que na informalidade e apesar
das dificuldades, muitas vezes são quem mais contribuem para a
geração de empregos, Quando Prefeito de Divinópolis, tive a alegria
de criar o Banco do povo.

Sabemos que é desses pequenos gestos que vem a solução para
grandes problemas do nosso País, como o desemprego, que está
afetando a vida de tanto pai de família.

Parabenizo as lideranças que vieram a esta Casa incentivar-nos e
demonstrar a importância de aprovar essa lei, que, esperamos,
contribuirá para geração de emprego e renda para tantos que
precisam. Parabéns, Deputado Dalmo Ribeiro Silva e Deputada
Manha Campos. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, lideranças da Economia Popular Solidária, também queria
registrar a alegria da aprovação do projeto e das emendas.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva lembrou bem. No primeiro
semestre, realizamos, na Assembléia, como parte de uma
programação do Fórum Mineiro da Economia Popular Solidária, um
ciclo de debates muito proveitoso, assim como a Feira da Economia
Popular Solidária. Nesse momento, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
numa brilhante iniciativa, apresentou o projeto instituindo o selo da
economia solidária. Posteriormente, procuramos o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, por meio de uma solicitação do Fórum Mineiro, para
discutirmos e ampliarmos o escopo desse projeto.

A Deputada Maríhia Campos, da Comissão do Trabalho, juntamente
conosco, da Comissão de Participação Popular, realizamos um debate
público em conjunto, com ampla e irrestrita sensibilidade do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que acolheu todas aquelas sugestões. A
Deputada Maríhia Campos fez um belíssimo trabalho de
compatibilização dessas sugestões, em seu relatório, na Comissão do
Trabalho, que, posteriormente, também foi aprovado. Agora, no final
do processo, ocorreu uma nova negociação em relação a emendas
sugeridas pelos órgãos gestores do Estado.

Estamos aqui coroando o trabalho coletivo, a parceria, a integração
e a interlocução da Assembléia com a sociedade civil organizada.
Saímos daqui, hoje, com o projeto que institui a política de fomento,
de apoio à economia popular solidária, que trata de formas de o
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Estado apoiar na comercialização, na oferta do microcrédito, na
capacitação e na qualificação das pessoas e dos grupos que se
dedicam à economia popular solidária. Instituímos um comitê de
certificação, que integra e segue as diretrizes do conselho da
economia popular solidária, que será criado. Estamos aqui instituindo
uma política pública de apoio à economia popular solidária.

Conseguimos, com a participação da Deputada Manha Campos e
dos demais Deputados, incluir, no Plano Plurianual de Ação
Governamental, PPAG, emendas que também garantem, para os
próximos anos, que poderemos, no orçamento do Estado, destinar
recursos para essa política pública.

Foi um trabalho realizado em sintonia com a sociedade civil e todas
as entidades aqui presentes. Só esperamos, até em razão dessa
construção coletiva, a sanção do Governador, a prática, a
implementação e a viabilização dessa política.

Parabenizo, em primeiro lugar, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pela
sua sensibilidade em acolher sugestões; a Deputada Marília Campos,
pelo excelente trabalho de compatibilização na Comissão do Trabalho
e pela interlocução com o Fórum Mineiro; o Fórum Mineiro e as
demais entidades aqui presentes, que fizeram com que a Assembléia
se debruçasse sobre esse assunto.

Se não fôssemos provocados, positivamente, pela sociedade civil,
talvez não estivéssemos colhendo esse belíssimo fruto, embrião da
política estadual de apoio à economia popular solidária.

Parabéns a todos os que acompanharam esse processo e a todos
os Deputados e Deputadas que o aprovaram hoje. Esperamos que
esse projeto seja plenamente apoiado pelo Governador do Estado.
Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Quero parabenizar o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva pelo brilhante projeto e a relatora Deputada Marília
Campos, por um projeto de alcance social muito grande. Parabenizo
também a todos que compareceram a esta Casa para acompanhar de
perto essa votação.

Esperamos que esse selo possa contribuir e valorizar o trabalho dos
nossos irmãos e irmãs.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Verificando que não há quorum
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suficiente para a continuação dos trabalhos, solicito 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 as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 18, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 42° REUNIÃO ESPECIAL, EM 15/12/2003
Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa
- Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Zé Maia - Palavras do Sr. José
Renato Sousa - Entrega de Placas - Palavras do Deputado Paulo Piau
- Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Célio Moreira - Dinis Pinheiro - Gil Pereira -

Gustavo Valadares: Paulo Cesar - Paulo Piau - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Ávila - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - 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 das atas das duas reuniões
anteriores.

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

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.

José Renato de Sousa, Diretor-Geral do CEFET-Uberaba; Felipe
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Mansur Neto, Prefeito Municipal de Conceição das Alagoas; e
Deputados Wanderley Ávila, Sebastião Navarro Vieira, Paulo Cesar,
Zé Maia e Paulo Piau, os dois últimos autores do requerimento que
deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

do Sr. Jerônimo Donizete da Silva, Prefeito Municipal de ltapagipe.
Gostaríamos de saudar e dar as boas-vindas aos alunas e
professores do Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Centro

Educacional Federal Tecnológico - CEFET -Uberaba - pelo transcurso
dos seus 50 anos de fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvira Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Zé Maia
Boa tarde a todos, ao ilustre Deputado Adelmo Carneira Leão,

Presidente desta reunião; aos prezados Deputados Sebastião Navarro
Vieira e Wanderley Ávila; ao Prefeito Felipe Mansur, de Conceição
das Alagoas; ao prezado amigo e companheiro José Renato de
Sousa, Diretor do CEFET - Uberaba; ao prezado Pedro Zé, Presidente
do PSDB de Conceição das Alagoas.

Companheiros e companheiras de Uberaba e Conceição das
Alagoas, era absolutamente necessário que o parlamento, por meio
de seus representantes, pelos Deputado Adelmo Carneiro Leão e
Fahim Sawan, que pediu para justificar sua ausência por não
conseguir vir para Belo Horizonte na manhã de hoje, pelo Deputado
Paulo Piau, que está chegando para esta solenidade, e por nós, que
estamos ali naquela região de abrangência de atuação do CEFET de
Uberaba, solicitasse esta reunião para homenagear esse Centro, que
tem prestado relevantes serviços nos campos da formação técnica,
tecnológica e, agora, de ensino superior, O CEFET-Uberaba tem, por
meio da formação profissional, preparado as pessoas para o
enfrentamento do mercado de trabalho, para o empreendedorismo do
Triângulo Mineiro. E muito importante reconhecer quem está
trabalhando, buscando o desenvolvimento de uma região, o
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aperfeiçoamento e a melhoria de vida. Reconhecimento é o
mínimo que podemos prestar nesse momento em que o CEFET
comemora 50 anos de bons serviços prestados à nossa região.

Nos anos 50, Uberaba preparou-se para esse grande salto de
desenvolvimento. Neste ano, houve uma homenagem pelos 50 anos
da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, sediada em Uberaba.
Portanto, o ano de 1953 teve grande importância para o Triângulo
Mineiro e para a região como um todo. Sou um árduo defensor dos
cursos técnicos, antigos cursos profissionalizantes. Não só os cursos
superiores preparam o ser humano para o mercado de trabalho. O
maior problema que enfrentamos é a falta de emprego. Há muitas
pessoas desempregadas e várias vagas no mercado de trabalho, as
quais não são preenchidas por falta de qualificação profissional. Esse
dado aumenta a importância da formação técnica, pois a qualificação
profissional para o mercado de trabalho ocupa no cenário de Minas
Gerais e do Brasil o ponto mais importante. Uma pessoa bem
preparada no CEFET de Uberaba encontrará maiores facilidades de
se colocar no mercado de trabalho.

O CEFET é importante não só para Uberaba, mas para toda a
região, haja vista que, entre seus 1.600 alunos, há muitos que vêm de
municípios da nossa região. Há ainda a preocupação ambiental e o
programa de recuperação da microbacia do rio Uberaba, que fornece
água para todos os uberabenses. O CEFET tem um programa e um
projeto especial de proteção ao rio Uberaba, dada sua importância
para a cidade, em razão da captação de água para a população.

Há que se destacar o trabalho voltado para os diabéticos, com
atividades físicas e recreativas, iniciado pelo trabalho voluntário do
Prof. Samir Messias de Freitas e outros. Há ainda o trabalho de
inclusão social, com o curso superior na área de desenvolvimento
social. O CEFET está partindo para a inclusão social em Uberaba,
com um trabalho voltado para a criança, o adolescente e a população
mais carente.

Destaco o trabalho do Deputado Licurgo Leite, que mostra a
importância da representação política. Creio que a grande maioria
nem sequer o conheceu.

Há enorme questionamento sobre a classe política. Há fatos que
merecem a censura da população, mas também há, como em toda
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profissão, grandes pessoas trabalhando na política. A
representação política torna-se essencial, especialmente no Estado de
Minas Gerais, que apresenta diferenças regionais marcantes e cuja
representação política acaba aproximando cada região do Governo.

Existem municípios localizados a mais de 800km da Capital mineira.
A representação política é necessária para que possamos aproximar
as regiões do Estado. Devemos homenagear o Deputado Licurgo
Leite pela iniciativa de levar a Escola Técnica, hoje CEFET, em 1953,
para Uberaba.

Outro fato marcante foi a doação, pelo então Prefeito de Uberaba,
Silvério Cartafina, de 472ha para a escola, destinados à construção da
escola-fazenda, que muito contribui para o aprimoramento prático dos
alunos.

Destaco os nomes dos Diretores que tão bem zelaram pela escola:
Prof" Laura Pinheiro, Aspásia Cunha Campos, Elina Ramos Lina
Vieira e Nice Borges Amorim.

Enfatizo o trabalho desenvolvido nos últimos tempos pelo Prof. José
Renato. Em 1992, ao assumir a direção, o CEFET possuía 400
alunos. Hoje são 1.600. Investiu muito na área de informação. A
escola, que contava com apenas 1 computador, hoje possui 200. Foi
um salto de qualidade na área da informação. E indiscutível a
importância do computador na formação dos alunos.

Há que se destacar o acesso por asfalto, até a escola, o asfalto
interno e a ampliação do prédio. A escola tinha 2 cursos. Hoje são 11.
Em 2003, houve outro grande salto de qualidade com a implantação
de cursos de nível superior. Ressaltamos o grande investimento feito
pelo Prof. José Renato em recursos humanos. Teremos, em breve,
mais de 50 mestrandos e doutorandos, pessoas altamente
qualificadas e especializadas.

Outro passo importante foi a transformação do CEFET em autarquia,
permitindo-lhe independência financeira, porque possui orçamento
próprio dentro do orçamento da União, o que possibilita maior
segurança com relação aos recursos.

Os cursos superiores de Irrigação e Drenagem, Desenvolvimento
Social e Meio Ambiente, implantados neste ano, colocam o CEFET
entre as escolas mais importantes da região, de Minas e do Brasil.

Destacamos a democratização implantada pelo Prof. José Renato,
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criando condições necessárias para a realização de eleições e
permitindo que a comunidade - alunos, professores e direção - possa
escolher, por eleição direta, o Diretor.

Essa forma de eleição é extremamente importante, porque dá
legitimidade ao Diretor e confere-lhe maior autoridade para exercer o
seu papel de liderança. Parabenizo o Prof. Euripedes Ronaldo, eleito
para a direção do CEFET. Temos a certeza de que continuará
desenvolvendo essa instituição, aumentando a sua capacidade de
atendimento e qualificando um número cada vez maior de
profissionais na região.

Destacamos ainda a atuação da Vereadora de Conceição das
Alagoas, Maria de Lourdes, que não pôde comparecer. Foi ela quem
nos despertou para a importância desta justa homenagem.
Cumprimentamos o nosso amigo Felipe Mansur, Prefeito da cidade,
grande figura de alto padrão moral e lisura, que ocupa, pela terceira
vez, a direção do Executivo Municipal. Neste evento, representa os
Prefeitos da região. Sua presença é muito importante. Ao seu lado
está o José Renato, Vice-Prefeito e Diretor do CEFET. Vocês formam
uma dupla muito séria na condução dos destinos do povo de
Conceição das Alagoas.

Parabenizo os professores, estudantes e funcionários do CEFET
pelo alto nível do trabalho ali desenvolvido. Só nos cabe agradecer-
lhes. Temos a convicção de que todos os alunos serão grandes
profissionais, graças ao acesso ao elevado padrão de ensino da
instituição. Parabéns a todos. Obrigado por terem vindo. Esta é a
maneira que nós - este Deputado, o Deputado Adelmo Carneiro Leão,
2°-Vice-Presidente da Assembléia, que preside esta reunião; os
Deputados Paulo Piau e Fahim Sawan - encontramos para
homenagear o CEFET pelo cinqüentenário. Obrigado.

Palavras do Sr. José Renato de Sousa
Na pág. 49 do livro "Pedagogia da Autonomia", o mestre Paulo

Freire cita a cidade de Uberaba como exemplo de reinvenção de
escola, modelo para todo o País.

Inserido nesse cenário, encontra-se o Centro Federal de Educação
Tecnológica de Uberaba, autarquia vinculada ao Ministério da
Educação, que atende cerca de 10 Estados da Federação e
aproximadamente	100	municípios.	Somos	uma	escola
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profissionalizante que visa oferecer formação que atenda ao
mundo do trabalho, abrindo novos horizontes para ensino, pesquisa e
extensão, visando ao desenvolvimento sustentado sobretudo do
Estado de Minas Gerais. Atuamos nas áreas de agropecuária,
informática, saúde, lazer, desenvolvimento social e meio ambiente.
Somos uma casa de educação que valoriza o homem e a vida em
todas as suas dimensões.

Exmo. Sr. Deputado Adelmo Carneiro Leão, ex-servidor do CEFET
de Uberaba, rendemos agradecimentos aos pares desta Casa, tanto
pela aprovação unânime desta homenagem quanto pela manifestação
de apoio que deu origem ao credenciamento da antiga Escola
Agrotécnica Federal como Centro Federal de Educação Tecnológica.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, é inquestionável sua presença no
CEFET de Uberaba. Nós o temos como um dos grandes responsáveis
por este momento tão feliz por que passa nossa instituição.

Mesmo ausente, gostaríamos de manifestar nossas congratulações
ao Deputado Paulo Piau, membro do primeiro colgiado superior do
CEFET de Uberaba, grande amigo e defensor das causas públicas.
Um verdadeiro exemplo de homem público, que nos deu forças nessa
difícil, porém possível, caminhada rumo à educação e à qualidade.
Ainda como Secretário de Agricultura de Uberaba, o Deputado Paulo
Piau já havia registrado seu nome nas páginas do educandário. Ao
Deputado Paulo Piau, nosso profundo respeito e admiração.

Peço vênia para saudar, de maneira especial, os Deputados Zé
Maia e Fahim Sawan, autores desta homenagem. Antes de olhar para
o futuro, é preciso olhar para a educação. Atuar no desenvolvimento
do ser humano, despertando nele o sentimento de cidadania, é um
gesto de amor à pátria. Deputados, sua participação em nossas lutas
e conquistas merece os mais altos elogios, louvores e aplausos de
agradecimentos.

Também peço permissão para saudar o Prefeito Municipal de
Conceição das Alagoas, Felipe Mansur Neto, exemplo de gestor
público. O simples fato de pensar que em educação não se gasta,
mas investe-se no potencial humano, já é suficiente para sua inclusão
no pequeno e seleto grupo de pequenos administradores de Minas
Gerais. Tenho orgulho de participar de sua administração na condição
de Vice-Prefeito. Sua presença muito nos honra e dignifica esta
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homenagem.

Demais componentes da Mesa e parlamentares aqui presentes, com
o devido respeito, permitam-me cumprimentá-los por meio das
autoridades mencionadas.

Alunos, servidores administrativos e professores do CEFET de
Uberaba, assim como a cidade, uma escola se faz pela sua gente,
que vence porque trabalha, faz e une-se na busca de objetivos
comuns. O trabalho de vocês acaba de ser reconhecido pelos
verdadeiros representantes da sociedade mineira.

Também faço deferência à minha família e aos meus amigos de
Uberaba e Conceição das Alagoas. A presença de todos muito nos
orgulha e gratifica.

Demais autoridades presentes, senhoras e senhores, juventude
sobretudo do CEFET de Uberaba, a história dessa escola faz parte da
história de Minas Gerais. Homenagear uma instituição por onde
passou expressiva parte da sociedade mineira, sobretudo do
Triângulo Mineiro, é reconhecer sua colaboração para o
desenvolvimento cultural, educacional e econômico da Federação.

Na qualidade de Diretor-Geral do CEFET de Uberaba, tenho a honra
de ser o porta-voz da comunidade escolar, que hoje agradece o
reconhecimento público. De fato, são 50 anos de bons serviços
prestados.

Contudo, não viemos aqui só para receber uma homenagem e
agradecer. Viemos para dizer-lhes que o CEFET Uberaba originou-se,
na década de 50, com um simples curso de extensão rural. Prosperou
e cumpre o seu destino.

O curso de Economia Doméstica, primeiro curso regular, marco não
só na cidade, mas em toda a região, evoluiu para o curso de
Desenvolvimento de Comunidades, adaptando e atualizando a
atividade do técnico para a atualidade. Ousamos e conseguimos
aprovar, no Conselho Nacional de Educação, o primeiro curso técnico
na área social do Brasil. A transformação do Colégio de Economia
Doméstica em Escola Agrotécnica Federal possibilitou a implantação
de novos cursos, que, atendendo ao perfil agropecuário de nossa
região, fez e faz crescer o mercado de trabalho, ocupando o técnico
em seu próprio espaço. Recentemente vivenciamos a reinvenção
maior.
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Chegamos à condição de ser CEFET e, utilizando de sua

autonomia pedagógica, abrimos as portas para a oferta de cursos
superiores à nossa população. Com  isso vimos a escola cumprir
eficazmente seu papel social, pois se trata de uma escola pública,
portanto gratuita.

Nosso CEFET ampliou suas oportunidades. Passou a dar a todas as
classes sociais oportunidade de continuar seus estudos e obter,
gratuitamente, o diploma de nível superior. Hoje abriga vários cursos
de nível básico, técnico e superior.

Esse centro educacional, como tantos outros, sobreviveu a vários
percalços, graças ao suor e à garra de gerações que, acreditando no
homem, acreditaram no saber, na cultura, na técnica e na tecnologia,
na arte e na alegria de encaminhar centenas de jovens ao mundo do
trabalho tão competitivo e exigente.

A direção da escola reconhece que ainda há muito o que fazer.
Reconhece também que, nos últimos dez anos, investiu, adequou e
revitalizou a rede física da sede da cidade e da escola-fazenda.
Apoiamos e valorizamos a formação permanente dos servidores.
Como disse o Deputado Zé Maia, hoje cerca de 90% do corpo
docente é formado por doutores, mestres, mestrandos ou
doutorandos. Esse cenário faz do nosso CEFET um orgulho nacional.

Mesmo com outras denominações, anteriores ao CEFET, não tenho
receio em afirmar que todo o trabalho realizado pela escola foi sempre
voltado à valorização da escola pública, procurando torná-la a melhor
possível, uma escola séria, curiosa, ousada, questionadora, crítica,
criativa e prazerosa, lugar onde se viabiliza educação competente e
cidadã. Desde sua implantação, essa escola é um estandarte de
esperança, pois nasceu preocupada e ocupada em , melhorar a vida do
homem, da mulher, da família e da comunidade. E a história de uma
caminhada de 50 anos nas trilhas da educação de qualidade.

Agradecendo o reconhecimento desta Casa, mais uma vez peço
vênia para evidenciar a ação dos Deputados Zé Maia e Paulo Piau,
cidadãos que tão bem conhecem a importância do trabalho do
CEFET-Uberaba no Triângulo Mineiro e, por conseguinte, em Minas
Gerais e no País. Deputado Zé Mala, agradecer apenas é muito
abstrato. Para marcar esta homenagem e falar sobre nossa alegria e
responsabilidade ao recebê-la, sou, mais uma vez, o porta-voz da
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comunidade cefetiana. Não nos importa ser o maior. Queremos
continuar sendo sempre o melhor. Queremos ver nosso CEFET
cumprindo sua missão como casa de educação profissional, como
casa de desenvolvimento do potencial humano. A iniciativa de prestar
esta homenagem ao CEFET-Uberaba dá força ao nosso trabalho,
tornando-o cada vez mais profícuo, eficaz e eficiente.

Continuem confiando em nossa escola, pois, com garra e
determinação, certamente estaremos, cada vez mais, levando e
elevando o nome do nosso Estado aos quatro cantos do País. Deus
retribuirá a cada um dos senhores tudo o que estão nos
proporcionando. Muito obrigado.

Entrega de Placas
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento, o Exmo. Sr.

Felipe Mansur, neto do Prefeito Municipal de Conceição das Alagoas,
fará a entrega, ao Sr. José Renato de Sousa, de placa alusiva a esta
homenagem, com os dizeres: "Na caminhada da vida, sempre
haveremos de colher, o que plantamos. Profesdor e Diretor José
Renato de Sousa, sua escola comemora 50 anos de existência. Você
faz parte dessa história, plantou amor, carinho e muita dedicação e
hoje colhe os frutos do sucesso. Parabéns! Você é um vencedor,
merece este mérito. Conceição das Alagoas, Minas Gerais, 15 de
dezembro de 2003. Felipe Mansur Neto, Prefeito Municipal".

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - O Exmo. Deputado Zé Maia, em nome dos Vereadores

da Bancada do PFL de Conceição das Alagoas, fará entrega, ao Sr.
José Renato de Sousa, de placa alusiva com os dizeres: "Na
comemoração dos 50 anos da Escola Agrotécnica Federal de
Uberaba, hoje CEFET, a Bancada do PFL na Câmara Municipal
aproveita a oportunidade para parabenizar e cumprimentar o professor
e Diretor José Renato de Sousa, pelos relevantes serviços prestados
a essa instituição de ensino. Conceição das Alagoas, Minas Gerais,
15 de dezembro de 2003. Vereadores Elcio Souto de Paula, Fátima
Aparecida Miziara, Maria de Lourdes Borges Paixão, Márcio de
Oliveira e Ivonete Castanheira Borges".

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - O Presidente desta solenidade, Deputado Adelmo

Carneiro Leão, fará a entrega ao Sr. José Renato de Sousa, Diretor-
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Geral do CEFET Uberaba, de placa contendo os seguintes
dizeres: "O Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba, o
CEFET-Uberaba, passou a ter esse nome somente a partir de 25 de
outubro de 2002. Contudo, desde 1953, a instituição representa um
modelo de excelência em educação para todo o Estado.
Acompanhando as mudanças sociais e políticas pelas quais o Brasil
passou nas últimas décadas, o Centro contribuiu para o
desenvolvimento do País e ainda hoje atua sempre com compromisso,
transparência e dignidade. A homenagem da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais ao CEFET-Uberaba pelos 50 anos de sua
fundação.".

O Sr. Presidente - Esta Presidência convida os Deputados Paulo
Piau e Zé Maia para compartilharmos este momento de entrega da
placa ao José Renato.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Deputado Paulo Piau

Sr. Presidente, Deputados Paulo Cesar, Zé Mala, Wanderley Ávila,
Diretor José Renato, Prefeito Felipe Mansur, de Conceição das
Alagoas, professores, estudantes e demais presentes a esta
solenidade, minha fala seria absolutamente dispensável. Como me
encontrava em Uberaba para cumprir uma agenda pelo sindicato rural
na parte da manhã, atrasei-me para esta reunião. Porém, sinto-me
feliz por participar de parte desta solenidade, que é muito importante.
Parabenizo o Deputado Zé Maia por essa lembrança. V. Exa.
percebeu a importância da nossa Escola Agrotécnica, hoje
transformada numa faculdade, para que os nossos jovens e
estudantes tenham mais possibilidades. Sinto-me alegre. Como
membro do Conselho da Escola Agrotécnica, minha convivência com
essa Escola sempre foi saudável e bastante próxima.

Esta homenagem revela o agradecimento por essa importante
missão exercida pela instituição. Quantos profissionais, quantos
alunos estão espalhados pelo Brasil inteiro, ajudando no
desenvolvimento do nosso País? Somos testemunhas, por todos os
lados que andamos em Minas Gerais e em outros Estados brasileiros,
de que ali estão profissionais ajudando no desenvolvimento,
sobretudo do agronegócio.

Portanto, Prof. José Renato, receba desta Assembléia Legislativa
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um abraço apertado e carinhoso. Quero abraçar também a todos
os ex-Diretores daquela escola, os quais deram sua parcela de
contribuição, todos os professores, servidores e estudantes, na
certeza de que, com a transformação atual, ela crescerá e contribuirá
mais ainda para o desenvolvimento do Triângulo, do Estado e do País.
Parabéns, felicidade a todos.

Palavras do Sr. Presidente
Quero cumprimentar os colegas presentes, Deputados e Deputadas;

o Prefeito de Conceição das Alagoas; o querido José Renato, Diretor
do CEFET de Uberaba; os servidores e as servidoras, os professores
e as professoras, alunos e alunas do CEFET de Uberaba. Gostaria de
dizer, inicialmente, da emoção, da alegria e da honra de presidir esta
reunião solene de homenagem a essa extraordinária escola, que
nasceu pequena, mas cresceu, cada dia mais, desenvolveu-se e
chegou à condição de CEFET, dando contribuições extremamente
relevantes não só à cidade de Uberaba, mas a toda a região. E, mais
que isso, dando uma contribuição importante ao crescimento e à
construção do nosso País como um país soberano e desenvolvido.
Esse é o lado mais promissor deste Brasil.

Estou muito honrado de participar deste momento, não só como
representante do Presidente da Assembléia Legislativa, mas
fundamentalmente por presidir reunião de homenagem a uma escola
da qual sou parte. Não vou tratar da história da escola, do seu
crescimento, do seu desenvolvimento, dos colegas valorosos que
tivemos na então Escola Agrotécnica Federal, antes Escola de
Economia Doméstica Professor Licurgo Leite. Quero, nesta
oportunidade, manifestar minha saudação ao José Renato, aos
professores que tanto trabalharam na escola, dando significativa
contribuição para que ela crescesse não só na sua estrutura física,
mas também na sua dimensão humanista. Talvez, essa seja a
dimensão mais importante.

Quero saudar também todos os servidores do CEFET-Uberaba pelo
trabalho que realizam, pelo empenho e pelo compromisso na
formação dos jovens e das jovens que compõem aquela instituição.

Quero saudar os alunos e alunas e não apenas parabenizá-los.
Quando se tem uma homenagem desta dimensão, todos dão uma
contribuição significativa. Não tenho dúvida do valor do Diretor, Prof.
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José Renato nesse trabalho primoroso com os outros professores.
Mas também não tenho dúvida da dedicação e do empenho dos
alunos e alunas do CEFET-Uberaba.

Nesta oportunidade, trago-lhes uma reflexão mais voltada para o
presente e olhando para o futuro. Estamos vivendo neste tempo. E
talvez esse seja o motivo de muita alegria para todos: estar vivendo
momentos de enormes desafios. Temos passado por momentos
importantes da história do Brasil, mas nenhum que tivesse a dimensão
deste que estamos vivendo. O sentimento de que o Brasil precisa
promover profundas mudanças.

Nas discussões que estão sendo realizadas por parte daqueles que
querem um mundo melhor - por exemplo, nos fóruns sociais brasileiro
e mundial, que já ocorreu por três anos no Brasil -, tem-se chegado à
reflexão de que um outro mundo é possível.

Na discussão de hoje vemos que, mais do que possível, um outro
Brasil é necessário. O sentimento que tenho é de que esse outro
Brasil está sendo construído agora, com as manifestações da
sociedade, na escolha dos seus representantes em diferentes níveis
de poder, na atuação da sociedade pelas diferentes formas em que se
organiza e na luta cotidiana de cada brasileiro e brasileira no sentido
de oferecer sua contribuição, por mais simples que possa ser, para as
mudanças.

O Brasil não terá um futuro luminoso e digno de reverência se não
houver profundas modificações em sua estrutura, na maneira de ser
de seu povo, nas relações existentes. Hoje há um núcleo de um setor
pequeno, de poucos que detêm a quase totalidade dos bens, do poder
e dos recursos do País. Temos uma imensa maioria de excluídos, de
destituídos, de privados das possibilidades existentes no País.

Ao longo de nossa história, conquistamos muitas coisas boas,
extremamente significativas para a humanidade: na ciência e na
técnica. No entanto, essas conquistas servem a poucos. Muitas vezes,
parte dessas conquistas são obtidas em detrimento de muitos.

Quando falamos da necessidade de um outro Brasil, estamo-nos
colocando diante da possibilidade de compartilhar o fruto das
conquistas humanas com o conjunto da sociedade brasileira.

Não tenho nenhuma dúvida de que o trabalho desenvolvido por
todos vocês tem profundo significado nessa lógica de compartilhar, de
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servir, de repartir com a sociedade o que vocês aprendem e
desenvolvem naquele espaço. Estou convencido de que esse espaço
está avançando, já avançou e muito ainda tem de avançar para
construção da cidadania e da democracia.

O Prof. José Renato é merecedor de aplauso e apoio, pois se
esforça na busca da construção de um espaço democrático,
garantindo a eleição do seu sucessor. Isso tem de ser esforço de
todos nós.

Segundo o espírito de quem aqui foi citado e tem sido o mestre de
muitos de nós, por isso mesmo considerado o educador de todo o
mundo - Paulo Freire -, o espaço das nossas escolas, no sentido da
construção da democracia, não pode ter, para efeito de seleção,
tratamento diferenciado do voto. Se, para todos nós, o valor do voto é
o mesmo ao escolhermos o Presidente da República, o Prefeito da
nossa cidade, os Deputados, os Vereadores, o espaço da escola -
espaço de construção permanente da democracia, da justiça e da
cidadania - só tem sentido se o voto do jovem, do professor, do
servidor público, do Diretor e de todos tiver o mesmo peso.

Convicto de que a formação de um outro país é absolutamente
necessário para construirmos o desenvolvimento, a justiça, a
democracia, enfim, a cidadania, quero deixar-lhes a reflexão de que é
preciso que a escola, não apenas no âmbito do voto, seja espaço
permanente de valorização da dignidade, dos talentos e das
potencialidades humanas. A escola só será valorosa e importante
para a promoção das pessoas quando olhar nessa direção.

Portanto, quero deixar aqui minha manifestação de carinho e meu
abraço a todos os alunos, alunas, professores, professoras, servidores
e servidoras do CEFET. Na condição de cidadão e de parlamentar
que hoje, mesmo sendo Deputado Estadual, sente-se integrante de
projeto nacional, por meio do Governo Federal, quero dizer-lhes da
minha disposição para que o CEFET possa crescer ainda mais e
integrar-se ao espírito que queremos construir em Uberaba, de forma
a transformarmos o CEFET, a Faculdade de Medicina, Ciências
Biológicas e Enfermagem na grande universidade do Triângulo
Mineiro. Assim sendo, poderemos multiplicar os cursos, os espaços
de acolhimento dos jovens e das jovens deste País e, principalmente,
da nossa região. Juntos, poderemos construir este novo Brasil
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necessário, mais justo, igualdade e oportunidade para todos.

Estamos falando de uma escola pública a que poucos têm acesso.
Principalmente nas escolas públicas federais de nível superior,
ingressam mais facilmente os que mais podem. Precisamos criar um
outro Brasil necessário, em que todos tenham acesso às
universidades e aos espaços de formação.

Desejo a todos vocês muito sucesso na vida. Espero que a
formação de vocês sirva para que se realizem como pessoas e que
cada um de vocês tenha, a cada dia, mais poder individual, muito
poder individual. Esse é o poder que tem sentido neste mundo. E
preciso poder servir a si mesmo, a seus interesses e aos interesses
do País e da humanidade.

Que Deus os abençoe e fortaleça o nosso CEFET, seus professores
e servidores! Que Uberaba, a região do Triângulo Mineiro e o Brasil
possam continuar orgulhando-se do trabalho e desenvolvimento que
vocês promovem naquele espaço tão amigo, fraterno e importante
para todos. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos

convidados e autoridades 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 43a REUNIÃO ESPECIAL, EM 1 5/12/2003
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional e do Hino Majestoso - Palavras do Deputado Roberto Ramos
- Palavras do Deputado Antônio Genaro - Palavras do Pr. Mário de
Oliveira - Apresentação musical - Entrega de placas - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Luiz Fernando Faria - Antônio Genaro - Doutor Viana - Elmiro

Nascimento - Ermano Batista - Roberto Ramos - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Ávila - Weliton Prado.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - 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

-
0 Deputado Doutor Viana, 20-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.
Pr. Mário de Oliveira, Presidente do Conselho Nacional e fundador da
Igreja do Evangelho Quadrangular em Belo Horizonte; Deputado
Federal Carlos WilIlan; Deputado Antônio Genaro, Pastor e fundador
da Igreja; Deputado Roberto Ramos, autor do requerimento que deu
origem à homenagem, e Vereadores Henrique Braga, de Belo
Horizonte; Ciro Campos, de Contagem, e Antônio Carlos, de Ipatinga.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do Vereador Evandro, de

Congonhas.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Igreja do
Evangelho Quadrangular, que comemora seus 30 anos de fundação
em Belo Horizonte.

Execução do Hino Nacional e do Hino Majestoso
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado pela soprano Sirlene de Souza e pelo tecladista
Pedro Emílio. Em seguida, ouviremos também o Hino Majestoso.

- Procede-se à execução do Hino Nacional e do Hino Majestoso.
Palavras do Deputado Roberto Ramos

Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, que preside esta bela sessão;
meus colegas Deputados Sebastião Helvécio, Doutor Viana e Elmiro
Nascimento, companheiros que nos prestigiam; Sr. Assessor do
Governador, Pr. Mário de Oliveira; Deputado Antônio Genaro,
Deputado Federal Carlos Willian, Vereadores Henrique Braga e Ciro
Campos, pastores e irmãos, nossos convidados; superintendentes,
assessores, senhores da imprensa escrita, falada e televisada,
senhoras e senhores, enfim, a todos os que prestigiam nossa Igreja
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nesta noite, quero dar um sincero boa-noite.

Pr. Mário de Oliveira, talvez eu seja a pessoa menos indicada nesta
noite para ser orador. Deus privou-me da honra de assistir à abertura
da Igreja Quadrangular, em Belo Horizonte, feita, por V. Exa. O
bastante que sei da Igreja Quadrangula( conheço pela história que o
tempo jamais apagará.

Minha maior honra nesta noite não é ser Deputado, porque sei que
assim não morrerei, mas é ser um pastor da Igreja do Evangelho
Quadrangular. Tenho a certeza absoluta de que assim vou morrer.
Falar da Igreja Quadrangular nesta noite é lembrar que Belo Horizonte
não seria a cidade que é se, há 30 anos, não tivesse sido escrita a
página que faltava na história de Belo Horizonte. Essa página foi
colocada no lugar certo, escrita por Mário de Oliveira e Antônio
Genaro.

Pr. Mário de Oliveira, um dia estava com V. Exa. em Bauru, onde
passara sua sofrida infância. Em sua natural humildade, V. Exa. levou-
me à estação de trem de onde o senhor havia partido em busca de um
sonho que, conforme o senhor pensava, talvez não se realizasse. O
senhor disse: "Roberto, aqui começou tudo". Como se fosse hoje,
olhei para V. Exa., e, dos seus olhos inteligentes e sábios, correram
lágrimas verdadeiras que brotaram do fundo do coração. Quando olhei
para V. Exa., o senhor se esquivou. Foi quando percebi que o forte
Mário de Oliveira também chora. Disse: "Pode chorar, 'cara". E o
senhor sorriu um sorriso que dizia tudo. "Daqui partimos eu e meu
irmão Antônio para, quem sabe, fazer uma igreja com 500 pessoas,
com 1.000 pessoas, em Belo Horizonte." Hoje, liderados por V. Exa.,
com maestria, e por Antônio Genaro, somos um exército de mais de
300 mil pessoas. Quisera nesta noite escrever um discurso de cinco
ou dez páginas, mas não é esse o meu feitio; para falar de Mário de
Oliveira e de Antônio Genaro não é preciso papel; basta apenas ter
coração. Isso Deus lhe deu.

Adoro falar de minha igreja, da igreja da minha vida. A igreja é como
se fosse minha mãe, que está aqui, sentada, bela como sempre. Falar
da Igreja Quadrangular é falar de Antônio Genaro, é falar de
Margarida, é falar de Rafael, falar de Leandro, Pra. Rose; por que não
de Ana Elisa? E falar de Joaquim Antunes, é falar de Gustavo, é falar
de Joaquim Cantagalli, é falar de Rogério, de Eliane, falar de Daniel,
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falar de Gilberto. Falar da Quadrangular é bonito, porque só se
falam coisas boas. E falar de Jerônimo, de José, de Antônio, falar de
Pedro.

Pr. Mário, nesta noite, queria ter feito para o senhor e para o Antônio
Genaro o discurso mais lindo do mundo, mas sei que seria hipócrita.
Em todo discurso escrito, no fundo, no fundo, há um pouco de
hipocrisia. Aprendi muito com o senhor na vida, menos a ser
mentiroso e hipócrita; por isso não escrevi. Senti-me na obrigação de
falar com o Pr. Antônio Genaro que não queria que ele assinasse o
requerimento comigo, porque eu queria ser o autor. Concordou
comigo. Abençoou-me. Disse: "Pastor, não quero que o senhor assine
comigo, não; quero fazer sozinho; é minha obrigação, é meu dever".

Muitos ficaram preocupados, pois, como hoje é segunda feira,
pensaram que não viria ninguém. Tinha certeza de que lotaria, pois há
momentos que pulsam mais forte nos corações quadrangulares, e
nosso coração esta noite é todo quadrangular. Trinta anos se
passaram.

Agradeço a vocês, do interior, que vieram prestigiar-nos. Alguém me
disse que eu havia feito o requerimento porque devia muita coisa aos
Prs. Mário e Antônio. Quem falou que lhes devo muita coisa está
enganado, pois lhes devo tudo, o que é diferente.

Não agradecerei aos Prs. Mário de Oliveira e Antônio Genaro,
porque hoje todo o meu agradecimento é para Deus, por tê-los trazido
a Belo Horizonte. Deus os abençoe. Muito obrigado, Prs. Mário e
Antônio Genaro.

Palavras do Deputado Antônio Genaro
Quando o cerimonial passou-me a relação de nomes, disse:

mostrar-lhes-ei como se faz. Não desfazendo do cerimonial, que é
altamente competente, mas porque não queria ser prolixo nem falar
do óbvio.

Há 33 anos, fui missionário em Recife, e, antes, no Rio Grande do
Sul. Estive no Norte do Paraná e no Estado de São Pauto. Quando
comecei em Recife, em 1970, havia chegado de Porto Alegre, onde o
Pr. Mário de Oliveira e eu reuníamos cerca de 20 mil pessoas, uma
vez por semana. Compramos o antigo clube, que se tornou a sede da
Igreja Quadrangular em Porto Alegre. Em Recife, não tendo lugar para
ficar nem dinheiro, passei fome.
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Para começar a Igreja do Evangelho Quadrangular, consegui

um terreno, às margens de uma famosa avenida, a Av. Norte, no
Bairro Casa Amarela, da Rede Ferroviária Federal. O povo começou a
chegar. Esse lugar ficava ao pé do Morro da Conceição, cheio de
gangues e bandidos. Minha primeira dificuldade foi quando a
freqüência, uma vez por semana, chegou a 15 mil. A polícia, a pedido
de algumas personalidades, foi buscar-me. Ao terminar o culto, a
polícia convidou-me para entrar no carro. Levaram-me para a
delegacia.

Ali, com os policiais de plantão, fui espancado, apanhei muito.
Tiraram minha roupa e jogaram-me numa cela. Não poderia imaginar
o fim daquilo, a não ser que Deus providenciasse algum socorro. Uma
coisa que vimos aprendendo com o tempo é que Deus pode ser mais
socorro do que pensamos. No dia seguinte, ao ler as primeiras
notícias, enquanto tomava café da manhã em seu luxuoso
apartamento no centro de Recife, um General do Exército chamou sua
esposa e perguntou: "Esse menino aqui, nesta reportagem, não é o
Antônio, o nosso missionário?" Ela respondeu que sim. Então,
perguntou novamente: 'Mas por que no jornal o chamam de
vigarista?". Na mesma hora - não sabia de nada, pois estava lá no
canto da cela entre os bandidos - o General ligou para a Secretaria de
Segurança Pública. Era Governo militar, portanto eles mandavam.
Enviaram um carro, que foi me pegar na porta da delegacia. Eu, lá, na
cela, imaginando o que seria de mim. Durante à noite, alguns policiais
passavam do lado de fora das grades e diziam em tom de ameaça:
"Logo mais, vamos conversar". De repente, alguém chama na porta da
cela: "Antônio de Oliveira, favor sair, tem um carro esperando o
senhor ai fora". Não entendi o que estava acontecendo, vesti minha
roupa, entrei no carro. Alguém dentro do carro me disse que o Gen.
Leônidas Botelho me esperava para o café da manhã. Fui levado para
um prédio luxuoso e, num apartamento ainda mais luxuoso, recebi um
abraço do General e da sua esposa. Ele me disse: "O senhor não
sabe, mas eu e a minha esposa estamos freqüentando as suas
reuniões". Isso significa que Deus sempre cuidou de nós. Se não
bastasse, disse ainda: "Agora, o senhor vai me acompanhar, se for
possível". Estava extasiado porque servimos a um Deus que nos tira
da lama e nos coloca no trono do rei. Dali, fomos para o quartel do
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Exército. Os Soldados bateram continência, e entramos. O
General mandou chamar todos os oficiais e disse: "Este menino é o
meu missionário. A polícia o prendeu; mas quero que, de hoje em
diante, todos zelem por ele. Missionário, o senhor pode ir e pregar à
vontade, porque estamos com o senhor". Daquele dia em diante,
jamais ninguém me molestou. Recebi um telegrama do Mário de
Oliveira, meu irmão, pedindo-me para que fosse urgente para Belo
Horizonte. Pensei que fosse algo grave. Imediatamente, eu e o Pastor
Israel, que aqui está, pegamos um ônibus e viemos de Recife para
Belo Horizonte. Quando fazíamos baldeação em Governador
Valadares, fomos molestados por um policial, que nos fez abrir as
malas e nos perguntou o que fazíamos.

Isso, na rua. Quando viu nossa Bíblia, disse: "O que vocês fazem?".
Respondemos que éramos missionários. E ele disse: "Missionários
também são subversivos".

Ao chegarmos aqui, vimos uma multidão ouvindo o Pastor Mário de
Oliveira em um galpão velho, antiga garagem de ônibus no Carlos
Prates. Dali em diante, disse que me havia chamado porque precisava
de ajuda para desenvolver o seu trabalho. Fiquei sabendo de atos
arbitrários que algumas autoridades cometeram contra ele. Encontrei-
me com elas um tempo depois. Um certo Secretário da Segurança
Pública, cujo nome omitirei, mandou um Delegado, que enviou um
Detetive, para acabar conosco. Estávamos como filhos sem pai, ou
seja, órfãos. Pelo menos era o que eu pensava na cela, em Recife. De
repente, aquela covardia praticada contra o Mário de Oliveira, contra
mim e mais alguns, fez com que o Mário procurasse o conselho de um
especialista. Esta semana, um jornalista que trabalhou na Rede Globo
esteve em meu gabinete, e tive a oportunidade de pregar para ele por
mais de 2 horas. Ele disse ao Mário de Oliveira: "A sua igreja cresceu
muito para cima e esqueceu-se de engrossar o tronco, como uma
árvore". Nunca corremos atrás de dinheiro, de posição ou fama. Se
alguém dissesse que seríamos Deputados, imaginaríamos que
precisava de uma camisa-de-força. Foi aí que, orientados por esse
especialista, tomamos uma decisão. Nunca passou pela nossa cabeça
tirar proveito da nossa posição política. Quem pensa isso está
enganado.

Os perseguidos sempre se fortalecem. Agora mesmo disse, numa
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entrevista, o motivo do nosso sucesso. E porque somos um, e
ninguém é melhor do que todos nós juntos. As perseguições nunca
acabaram. Enfrentei problemas e orei. Perguntei ao Senhor qual era o
caminho que deveria tomar. Ele me respondeu: "Por que Eu dei poder
a vocês? Foi para que pudessem pisar em serpentes e escorpiões". E
eu acreditava nas suas palavras. Senti uma inspiração de Deus
dizendo-me: "Eu coloquei vocês nessa posição e dei-lhes poder
político também. Vocês devem usá-lo".

Poder é poder. Segundo o Apóstolo Paulo, toda autoridade é
constituída por Deus. Portanto, sinto-me constituído por Deus. Como
estou na Casa há quase 16 anos e não tive essa oportunidade, digo-
lhes que as perseguições existiram e sempre existirão. A Bíblia diz
que Deus é amor, e um pensador oriental, diz: "se quiserdes do amor
apenas alegria, rireis, mas não todos os vossos risos. Chorareis, mas
não todas as vossas lágrimas. E o amor vos esmagará até a extrema
brancura". Por isso somos perseguidos. Como disse Jesus a João
Batista: "O que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento?
Pois é a cana agitada pelo vento que cresce. A estática não cresce.
Mas aqueles que são levados de um lado para outro pelos ventos,
estes crescem". E um americano me disse que é isto que falta em
nosso País: a igreja ser perseguida. Se for perseguida, será forte.

Neste parlamento, fiz muitas amizades. Poderia citar diversas, Os
Deputados que aqui estão têm observado minha conduta. E não há
um que possa desabonar meu comportamento. Se quiserem,
perguntem a cada um. Tenho-me conduzido, o máximo possível, pela
ética. Ao longo dos anos, fizemos amizades. Hoje estamos tanto no
Palácio da Liberdade quanto aqui e nas Câmaras Municipais. A Igreja
Quadrangular é respeitada. Que Deus nos ajude a dobrar estes 30
anos para 60, 90, 120, até que Jesus volte.

Palavras do Pastor Mário de Oliveira
- Cumprimentamos o Exmo. Sr. Presidente, Deputado Wanderley
Ávila, e toda a Mesa. Nobres irmãos, Superintendentes, pastores,
boa-noite. Ouvi o Pastor Antônio Genaro contar alguns trechos da sua
vida tanto em Recife quanto em Belo Horizonte. Começamos a pregar
no dia 8/1/73, quando fincamos definitivamente a bandeira do
Evangelho Quadrangular nesta cidade.

Passados mais ou menos três meses, numa noite, naquela velha
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garagem da Rua Lagoa Santa, 230, no Bairro Carlos Prates,
falava para a multidão e vi três camburões das Polícias Civil e Militar
pararem na rua. Eles desceram. Consegui finalizar a reunião, mas,
quando as pessoas estavam saindo, aproximaram-se e me deram voz
de prisão. Interessante, que coisa extraordinária. Até hoje, observo
pela imprensa coisas que deveriam ser impedidas, exterminadas, que
permanecem, enquanto as que deveriam continuar são perseguidas,
impedidas de crescer.

Fui levado para a delegacia ao lado de policiais militares e detetives.
Naquela noite, há 30 anos, disse ao Delegado que meu propósito em
Belo Horizonte era ter uma igreja com 5 mil membros. Enquanto era
interrogado, pelo Delegado, recolheram a sacolinha e contaram a
oferta. Não me lembro do valor, uma bagatela. Havia um Detetive forte
que pedia ao Delegado para me dar um "pau". Chamou-me de
charlatão porque afirmei que construiria uma igreja para 5 mil
pessoas.

Irmãos, há detalhes em nosso ministério que nunca esqueceremos.
Um Detetive, por quatro vezes, interrompeu o escrivão e o Delegado
porque queriam me bater, mas havia outro que acompanhou os
policiais e era crente no Senhor Jesus Cristo. Quando tudo acabou,
apresentou-se. Era um Detetive convertido, lavado, remido no sangue
de Jesus, confessando a mesma fé. E ele me defendeu, dizendo que
era para deixar que eu falasse, pois argumentava que, se realmente
eu fosse um homem de Deus, construiria minha igreja.

Meus amados, 30 anos depois, não temos 5 mil, não temos 50 mil,
temos 300 mil pessoas. Toda a obra alicerçada na verdade e na
justiça. No Evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus nada mais
é que a verdade e a justiça. O Deputado Roberto Ramos disse, em
seu pronunciamento, que aprendeu muita coisa com este que lhes
fala, até mesmo falar a verdade.

Essa obra é alicerçada não no Mário de Oliveira, no Antônio Genaro,
no Roberto Ramos. Somos apenas engrenagens, partes, peças, como
todos vocês, membros da Igreja Quadrangular. Somos peças
importantes nessa grande engrenagem, cujo motor principal é o
Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Ela não foi forjada
na mentira, na hipocrisia, mas na verdade e na justiça. Toda porta que
Deus fecha ninguém abre, mas toda porta que Deus abre ninguém
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fecha.

Muito obrigado, Deputado e Pr. Roberto Ramos, pela sua iniciativa.
Nesta noite, estamos assistindo a esta homenagem à Igreja
Quadrangular, que faz 30 anos. Muito obrigado, meus amados irmãos,
pastores, obreiros, membros da liderança, músicos. Sem vocês, não
chegaríamos aqui. Por isso não podemos pensar que o Mário de
Oliveira e Antônio Genaro são tudo. Somos apenas uma parte. Junto
com vocês, formamos o todo. Jesus Cristo está à frente, comandando-
nos. Que Deus os abençoe. Temos muitos desafios, mas vamos
vencê-los. Temos muitos deles, mas todos serão de vitórias.
Viveremos para testemunhá-las. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação do

Coral Querubins, do Templo da Igreja do Evangelho Quadrangular,
que interpretará duas músicas: "Bom e Agradável" e "Pai Nosso".

- Procede-se à apresentação musical
Entrega de Placas

O locutor - Senhoras e senhores, neste momento, o Exmo. Sr.
Deputado Roberto Ramos fará a entrega de uma placa em
homenagem ao Deputado Antônio Genaro, que contém os seguintes
dizeres. (- Lê:) "Ser pastor e Deputado é servirá comunidade em duas
dimensões fundamentais da vida social: a política e a religião. Antônio
Genaro é um exemplo de que é possível exercer essas duas
atividades com zelo e competência. A homenagem do Legislativo
Estadual a esse homem de Deus e do povo. Belo Horizonte, 15 de
dezembro de 2003. Deputado Estadual Roberto Ramos, Vice-
Presidente da Comissão de Direitos Humanos".

- Procede-se à entrega de placa.
O locutor - O Sr. Presidente desta solenidade, Deputado Wanderley

Ávila, fará a entrega ao Pr. Mário de Oliveira de placa alusiva a esta
homenagem, com os seguintes dizeres. (- Lê:) "Com fé, coragem e
trabalho, os obstáculos podem ser vencidos. E essa a lição que a
Igreja do Evangelho Quadrangular vem transmitindo ao povo mineiro
desde a década de 70. A homenagem do Legislativo Estadual a essa
instituição religiosa pelos 30 anos de sua fundação na Capital de
Minas. Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2003.".

- Procede-se à entrega de placa.
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Palavras do Sr. Presidente

Pr. Mário de Oliveira, Deputado Federal Carlos Willian, Pr. Deputado
Antônio Genaro, Deputado Roberto Ramos, Vereador Henrique Braga,
Vereador Ciro Campos, Vereador Antônio Carlos, meus senhores,
minhas senhoras, jovens. Esta Presidência tem a grande satisfação
de abrir a reunião especial em homenagem aos 30 anos de fundação
da Igreja do Evangelho Quadrangular em Belo Horizonte, a
requerimento do Deputado Roberto Ramos.

Com a missão de anunciar as boas novas do Evangelho, a Igreja foi
implantada em Belo Horizonte pelo Pr. Mário de Oliveira, que é hoje
seu Presidente nacional. Após muitas negociações, conseguiu o
missionário um espaço pioneiro na programação de ondas curtas da
Rádio Inconfidência, atingindo grande audiência em todo o Estado,
disposta a ouvir suas palavras de fé.

No entanto, sua primeira obra foi aberta em Juiz de Fora, com o
aluguel da quadra de esportes de um clube, onde logo reuniria, nas
sextas-feiras, cerca de 1.500 pessoas e, em momentos especiais, até
10 mil participantes.

Não escapava, contudo, às dificuldades da época, mesmo porque a
maioria dos interessados no Evangelho era constituída de gente
vivendo em grande pobreza. Mesmo assim, o trabalho cresceu, e o
pastor voltou à Capital, com um programa na Rádio Itatiaia.
Organizou, em um clube na Renascença, as tardes e as manhãs da
bênção. Tendo de deixar o local, com o clube desistindo do aluguel,
passou a promover as reuniões em um galpão no Carlos Prates.

A freqüência crescia constantemente, mas logo a incompreensão
alheia se manifestava, até mesmo com recurso à torça policial para
interrupção dos trabalhos religiosos. Nada cresce sem luta, sem que a
adversidade seja enfrentada com coragem e determinação. Esses 30
anos de atribulação podem ser lembrados pelas inúmeras vitórias
representadas pela abertura de novas obras por toda a região
metropolitana. Hoje são 600 igrejas, nos 34 municípios que compõem
a Grande Belo Horizonte. Todo o Estado já conta com 1.200 templos,
freqüentados por milhões de crentes, também ouvintes de vários
emissoras de rádio.

Fugirei um pouco dessa fala do nosso Presidente Mauri Torres, para
dar um testemunho a todos os senhores e senhoras que, nesta noite,
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graças à iniciativa do Deputado Roberto Ramos, comemoram os
30 anos de existência da Igreja do Evangelho Quadrangular.

Pudemos encontrar aqui amigos de outros tempos. Na pessoa do
Pr. Dário, gostaria de cumprimentá-los. Quero ainda dar um
testemunho do trabalho realizado por este Pastor na minha cidade de
Pirapora, às margens do São Francisco. E um trabalho humano e
solidário, motivado pela fé.

Para orgulho de todos nós, piraporenses, nesse convívio de quase
dez anos, ele também foi um representante do Legislativo Municipal,
ocupando uma cadeira de Vereador.

Ouvimos aqui, do Coral Querubins da Igreja do Evangelho
Quadrangular, um cântico maravilhoso que diz: "Como é bom e
agradável que os irmãos vivam em união! E como óleo precioso que
desce sobre a barba, a barba de Aarão, que vai até a orla de suas
vestes".

É bonito, porque aqui é a Casa do povo; aqui existem as
convergências e as divergências de opinião. E aqui vai o outro
testemunho deste Deputado que, para sua alegria, ocupa a
Presidência "ad hoc" nesta noite. Em meio a essas divergências
existentes nesses 13 anos em que estamos aqui, encontramos essa
figura maravilhosa que é a do Deputado Antônio Genaro, sempre
colega, às vezes irmão, às vezes pai e às vezes mãe, com seus
conselhos.

Gostaria de dar um outro testemunho que para os membros da ireja
não se faz necessário, mas para os outros convidados, sim. O
Roberto não falou, o Antônio Genaro não falou, o Pr. Mário de Oliveira
não falou. Perdoem-me, mas quero falar sobre o pouco que sei do
trabalho da assistência social que a Igreja do Evangelho Quadrangular
presta a todo o nosso Estado, principalmente nos lugares de maior
dificuldade, como o meu Norte de Minas, os vales do Jequitinhonha,
do Mucuri e do São Mateus. Em uma dessas minhas descidas, que
são também as descidas deles, que são as descidas do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que ali se encontra, que são as descidas e
as caminhadas do Deputado Weliton Prado, que ali está, em uma
dessas idas no final de semana para minha Pirapora, ainda na Grande
BH, após o CEASA, já chegando a Neves, eu mesmo dirigindo meu
carro, ultrapasso uma carreta e vejo uma pequena faixa que quase
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não dava para ler. Era uma carreta que fazia um trabalho social
levando alimento e vestimenta para as pessoas necessitadas do Norte
de Minas e do vale do Jequitinhonha. Tudo bem. Passei por uma
carreta. Daí a pouco, outra carreta; daí a pouco, mais outra, mais
outra e mais outra. Na semana seguinte, comentei com o Deputado
Antônio Genaro: Perdi a conta depois das 20. Disse assim para ele e
invoco o seu testemunho. Rendo as homenagens que estamos
rendendo em nome do Presidente e em nome desta Casa.

Deixo registrado e patente o reconhecimento deste Deputado de
uma cidade sofrida, que représenta muitas outras cidades, do trabalho
maravilhoso que essa igreja desenvolve em favor de todos nós.

Portanto, com o reconhecimento ao trabalho do Pr. Mário de
Oliveira, dos demais pastores e missionários, homenageamos os 30
anos da Igreja do Evangelho Quadrangular em Belo Horizonte. Para
somar-se à força do Deputado Antônio Genaro e a de tantos outros
Deputados evangélicos, para nossa alegria, quis Nosso Senhor que
viesse juntar-se a nós a figura maravilhosa do Deputado Roberto
Ramos, autor do requerimento que deu origem a esta cerimônia. Muito
obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos

demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença, e,
cumprido o objetivo da convocaçã, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 16, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição do dia 16/12/2003.). Levanta-se a reunião.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 56/2003, EM

2/10/2003
As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Dalmo Ribeiro Silva e Weliton Prado, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Bonifácio Mourão,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do
relator e, em seguida, passa a palavra ao Deputado Bonifácio Mourão,
para que proceda à leitura de seu parecer. Submetido a discussão e
votação, é aprovado, no 1° turno, o parecer pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 56/2003. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Maria Tereza Lara - Vanessa

Lucas - Weliton Prado.
ATA DA 73 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 10/12/2003
As 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Leonidio Bouças, Sidinho do Ferrotaco e Weliton
Prado, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
a Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado Antônio Carlos Andrada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever
Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sidinho do Ferrotaco, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à ta 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° 1.182/2003 na forma do vencido no 10

turno, com as Emendas de nos 1 e 2 (relator: Deputado Leonídio
Bouças). Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Dalmo Ribeiro

Silva - Leonídio Bouças- Weliton Prado. -	 -
ATA DA ioa REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
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REDAÇÃO, EM 11/12/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria OUvia e os Deputados Laudelino Augusto e Djalma Diniz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina à discussão e à votação
de pareceres sobre proposições em fase de redação final. A
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s
637/2003 (Deputado Djalma Diniz) e 693/2003 (Deputado Laudelino
Augusto). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nos 637/2003 (relator: Deputado Djalma Diniz) e 693/2003 (relator:
Deputado Laudelino Augusto). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto - Djalma Diniz - Antônio

Genaro.
ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM
12/12/2003

As 14h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de
Iguatama os Deputados Célio Moreira e Domingos Sávio (substituindo
este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Paulo Cesar. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Cesar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

rÀ
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informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública,
o estado de conservação da BR-354, nos trechos entre os Municípios
de Formiga, Arcos, Iguatama, Bambui, Tapiraí, Córrego Dantas e Alto
da Serra. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os
convidados. Registra-se a presença dos Srs. Alexandre Silveira de
Oliveira, Coordenador da 6 a UNIT do DNIT; Deputado Federal Jaime
Martins Filho; Lécio Rodrigues Souza e Neilson Paulinelli de Oliveira,
Prefeitos Municipais de Arcos e Bambuí, respectivamente; Sandro
Carvalho e Enis Aparecido de Faria, Presidentes das Câmaras
Municipais de Bambui e Iguatama, respectivamente; Antônio Moura
Filho, Laurio Garcia Campos, Reinaldo Leão Resende e Hélio dos
Reis Pinto, da Câmara Municipal de Iguatama, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. Registra-se também a presença
do Sr. Eduardo Lacerda, Delegado de Polícia de Arcos. 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, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Gil Pereira - Laudelino Augusto -

Adalclever Lopes.
ATA DA 32 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 16/12/2003
As 1 Oh4omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Chico Simões, Doutor Viana, José Henrique, Mauro
Lobo, Sebastião Helvécio e Dinis Pinheiro (substituindo este ao
Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do PL), membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Antônio Júlio, Ivair Nogueira e a Deputada Ana Maria Resende.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Mauro Lobo , dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina

rÃ,
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a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados os pareceres pela aprovação no 2 0 turno do
Projeto de Lei n° i .i32/2003 na forma do vencido no i° turno (relator:
Deputado Mauro Lobo); pela aprovação no 1° turno dos Projetos de
Lei n°5 850/2003 com a Emenda n° i, da Comissão de Constituição e
Justiça, a Emenda n° 2, da Comissão de Administração Pública, e
com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, apresentada. Com a
aprovação da Subemenda n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 3
(relator: Deputado Mauro Lobo). Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Mauro Lobo, o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar n° 44/2003, no 21 turno, na forma do
vencido no 1° turno com as Emendas n os i a 3 apresentadas e do
Projeto de Lei n° 1.082/2003, no 2 0 turno, que conclui pela aprovação
na forma do vencido no i° turno com as Emendas n os i e 2,
apresentadas (relator: Doutor Viana), o Presidente defere os pedidos
de vista do Deputado Chico Simões. O Deputado José Henrique emite
o seu parecer para o 1° turno sobre o Projeto de Lei n° 1.239/2003, o
qual conclui pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1,
apresentada. Na fase de discussão do seu parecer, são apresentadas
as Propostas de Emendas n

o
s 1, 2 e 3, do Deputado Chico Simões.

Colocadas em votação, são rejeitadas as Propostas de Emenda n
o
s 1

e 2, e é aprovada a Proposta de Emenda n° 3. Logo após, é aprovada
a nova redação do parecer, que conclui pela aprovação da matéria
com as Emendas n

o
s 1 e 2. Suspende-se a reunião té às 114h30min.

Reabertos os trabalhos, verifica-se a presença dos Deputados Mauro
Lobo, Ermano Batista, Weliton Prado, Luiz Humberto e Sebastião
Helvécio. Após discussão e votação, é aprovado o parecer do relator,
Deputado Sebastião Helvécio, sobre as emendas apresentadas em
Plenário ao Projeto de Lei n° 1.037/2003, o qual conclui pela
aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 2 e da Emenda n° 3,
apresentadas, e pela rejeição da Emenda n°1 apresentada em
Plenário. Registra-se voto contrário do Deputado Weliton Prado. Com
a aprovação da Subemenda n° i à Emenda n° 2, fica prejudicada a
Emenda n° 2. Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos às 16
horas, verifica-se a presença dos Deputados Ermano Batista, Mauro
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Lobo, Sebastião Helvécio e José Henrique e da Deputada
Vanessa Lucas. O Presidente faz retirar da pauta o Projeto de lei n°
1.083/2003, por não cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas
reuniões extraordinárias, na mesma data, às 17 horas, e em
17/1212003, às 10h45min e às 14h30min, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Mauro Lobo -

Vanessa Lucas.
ATA DA.41 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 16/12/2003
As 116h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jã

Moraes e os Deputadas Domingos Sávia, Dalma Ribeiro Silva, Fábio
Avelar, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávib, declara aberta a
reunião e, em virtude de aprovação de requerimento da Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sabre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Na oportunidade, o Presidente suspende os
trabalhos por 30 minutos. As 17h25min, a Presidente Deputado
Domingos Sávio verifica, de plano, a ausência de quórum para a
reabertura dos trabalhos, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, no dia 17/12/2003, às lOhSOmin,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar -

Jô Moraes.
ATA DA 42a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 17/12/2003
As 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Sargento Rodrigues e
a Deputada Jõ Moraes, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paula Piau, declara

ri-&1
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Jô Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Em seguida, a
Presidência suspende a reunião por alguns minutos. Reabertos os
trabalhos, registra-se a presença dos Deputados Domingos Sávio,
Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Jô Moraes e Sargento Rodrigues.
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei Complementar nos
36/2003 na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Domingos
Sávio); 42/2003 na forma do vencido no 1° turno com a Emenda n° 1
(relator: Deputado Paulo Piau, em virtude de redistribuição); e do
Projeto de Lei n° 850/2003 na forma do vencido no 1 0 turno; pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 1.005/2003 com a
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Os pareceres sobre os Projetos de Lei
n

o
s 585/2003 (novo relator: Deputado Domingos Sávio), no 2 0 turno, e,

no 1° turno, os Projetos de Lei nos 318/2003 (relator: Deputado Fábio
Avelar), 37612003 (relatora: Deputada Jô Moraes) e 1.127/2003
(relatora: Deputada Jô Moraes, em virtude de redistribuição) deixam
de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos
respectivos relatores. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Na oportunidade, é adiada a
votação do Requerimento n° 1.128/2003 e designado o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva para emitir parecer sobre o referido requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, na mesma data, às 17h15min, para se apreciar
o Projeto de Lei n° 585/2003 e em 18/12/2003, às 10 horas, para se
apreciarem os Projetos de Lei complementar n os 43/2003 e 21/2003 e
os Projetos de Lei n

o
s 585, 376 e 1.127/2003, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
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Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis

Pinheiro.
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO,

EM 17/12/2003
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Biel Rocha (substituindo o Deputado
Laudelino Augusto, por indicação da Liderança do PT) e Neider
Moreira (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres sobre proposições em fase de redação
final. A Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Proposta de
Emenda à Constituição n° 53/2003 e Projetos de Lei n

o
s 66, 273/2003

(relator: Deputado Biel Rocha); e os Projetos de Lei n
o
s 540, 607,

1.182 e 1.209/2003 (relator: Deputado Neider Moreira). Passa-se à l
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição
n° 53 e os Projetos de Lei nos 66 e 273/2003 (relator: Deputado Biel
Rocha); 540, 607 e 1.182/2003 (relator: Deputado Neider Moreira).
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n° 1.209/2003 (relator: Deputado Neider Moreira).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Vanessa Lucas - Laudelino Augusto.

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

1.116/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Atendendo ao disposto no art. 68, III, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição mineira, o Governador do
Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem n°
113/2003, o projeto de lei em epígrafe, que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento Fiscal e do Orçamento de Investimento
das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2004.

Publicado em 14/1012003, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o
art. 204 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2 0 do art. 204, foi
concedido prazo de 20 dias para a apresentação de emendas. Foram
recebidas, nesse período, 1.952 emendas.

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a ànalisar o projeto e
as emendas apresentadas.

Fundamentação
A proposta orçamentária para o exercício de 2004 expressa as

diretrizes e os objetivos estabelecidos no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI -, em perfeita consonância com o
Plano Plurianual de Ação Governamental 2004-2007 - PPAG -, em
tramitação conjunta nesta Casa. Cabe ressaltar que o projeto em
análise representa uma retomada da função de planejamento e uma
ruptura com o padrão de orçamento incremental, tradicionalmente
utilizado na elaboração das propostas anteriores. Atende também ao
disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 14.684, de 30/7/2003,
observados ainda os dispositivos constitucionais e os fixados na Lei
Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, e na Lei Federal n° 4.320,
de 17/3/64.

O projeto de lei estima a receita em R$20.648.095.982,00 e fixa a
despesa em R$22.051.054.679,00, revelando um desequilíbrio
orçamentário explícito de R$1,400.000.000,00. Dessa forma, o
superávit primário, estimado no anexo de Metas Fiscais da Lei de
Diretrizes Orçamentárias em R$379.200.000,00, é o parâmetro central
para a realização das despesas de custeio e de investimento ao longo

rÃ
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da execução orçamentária para 2004. É importante salientar que,
com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a autorização na lei
orçamentária não garante, por si só, as despesas com pessoal, que
passam a depender da efetiva arrecadação da Receita Corrente
Líquida, nem as despesas com custeio e investimento, que passam a
depender da meta de resultado primário definida na Lei n° 14.684, de
2003.

Merece destaque o fato de que a evidenciação do déficit
orçamentário de forma transparente constitui um acontecimento
inédito na história recente d6 Estado de Minas Gerais, o que contribui
para conferir maior realismo à proposta orçamentária. E importante
salientar que a grave situação das finanças públicas do Estado
decorre, em parte, da histórica e crônica geração de déficits
orçamentários não evidenciados em propostas anteriores. Ademais,
com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, fica claro que a
superestimativa das receitas de capital, com o intuito de equilibrar o
orçamento, encontra limites na execução orçamentária, dada a
exigência da limitação de empenho e movimentação financeira, se
verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá
não comportar o cumprimento das metas de resultado primário
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A apresentação de propostas orçamentárias deficitárias é admitida
pelo disposto no art. 70, § 1°, da Lei n° 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados e dos municípios,
recepcionada pela Constituição da República de 1988 com "status" de
lei complementar, In verbis":

"Art. 70 - A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao
Executivo para:

§ 10 - Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de
recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender
à sua cobertura." (Grifo nosso.)

Considerando a impossibilidade fática para a contratação de novas
operações de crédito e para a alienação de bens, resta unicamente à
administração estadual a adoção de medidas internas ou decorrentes
de transferências da União para propiciar o atingimento de uma
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melhor equação fiscal, nos exatos termos do art. 3 0 da Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, estima-se um incremento na
receita de R$501.000.000,00 advindos de um programa de
modernização da receita estadual (projeto estruturador) e de recursos
do Fundo de Compensação das Exportações Desoneradas de ICMS e
da participação dos Estados federados no produto de arrecadação da
dDE, em aprovação no Congresso Nacional. Por outro lado, medidas
tomadas para se obter um melhor gerenciamento dos gastos com
pessoal podem resultar em uma economia de até 5% da folha de
pagamento. E importante salientar que o princípio do equilíbrio
orçamentário, apesar de não explicitado nas Constituições da
República e do Estado, será respeitado pela preocupação constante
em se obter o equilíbrio entre as receitas correntes ordinárias
estimadas e as despesas ordinárias, correntes e de capital, fixadas.

Em conclusão, salientamos que o orçamento público moderno deve
ter, além do seu caráter de controle político, o objetivo de
instrumentalizar a administração no planejamento, na execução e no
controle de suas atividades. Dessa forma, mais que um mero
instrumento de previsão de receitas e de autorização de gastos, a
peça orçamentária deve constituir-se em um instrumento efetivo de
fiscalização e de avaliação de políticas públicas, competência
constitucional do Poder Legislativo de crescente importância em
comparação com a função legiferante.

- Análise das receitas
No tocante à análise da estrutura geral das receitas, observa-se que

R$10.470.000.000,00 são recursos livres do Estado, correspondendo
a apenas 50,71% dos recursos totais. As receitas restantes referem-
se a recursos vinculados, como a alienação de ativos, as
transferências da União, as multigovernamentais e as de convênios e
as transferências constitucionais aos municípios, fato que demostra o
reduzido poder discricionário de alocação de recursos por parte do
Estado.

A receita tributária tem como principal componente o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - (84,85%), cuja estimativa na proposta
orçamentária foi baseada nos parâmetros de inflação e de
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crescimento do Produto Interno Bruto - PIB - adotados pelo
Governo Federal, respectivamente de 5.5% e 3,5%. Previu-se ainda
um crescimento de 2,8% a ser conseguido por meio de um esforço de
arrecadação, resultado do projeto estruturador "Modernização da
Receita", integrante do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG. Cumpre lembrar que o crescimento da arrecadação de
impostos incidentes sobre o consumo depende diretamente do
crescimento econômico e da política de preços administrados pelo
Governo Federal nos setores de telecomunicações, de energia elétrica
e de combustíveis.

Cabe ressaltar que as isenções, anistias, transações, remissões e
outros benefícios de natureza tributária, com maior peso na área do
ICMS, exceto aquelas que não advêm do exercício da competência
tributária do Estado, envolvem recursos estimados de
R$1.980.000.000,00, equivalentes ao significativo percentual de
14,0% da receita tributária, nos termos da proposta orçamentária.
Entretanto, apesar de importante, não é possível mensurar os ganhos
futuros decorrentes da política de indução de atividades produtivas por
meio de renúncia de receita para o Estado de Minas Gerais. No
tocante aos benefícios de natureza financeira, representados por
financiamentos concedidos por fundos rotativos e tratados como
indutores de investimentos, a renúncia de receita corresponde ao
diferencial entre a redução no índice de correção contratado e a
inflação futura. Dessa forma, os efeitos relativos dos incentivos
financeiros, representados basicamente pelos desembolsos estimados
em R$446.380.000,00 no âmbito do FUNDIEST, do FIND e do
FUNDESE, dependem de indicadores futuros, o que inviabiliza a sua
mensuração prévia ou projeções.

As transferências correntes são constituídas, em sua maioria, pelos
repasses intergovernamentais relativos ao Fundo de Participação dos
Estados, à cota-parte da Contribuição do Salário-Educação, à cota-
parte de compensação de perda do ICMS-exportação, à cota-parte do
Imposto sobre Produtos Industrializados Exportados e às
transferências de recursos do Sistema único de Saúde. As
transferências federais, incluindo a transferência de recursos do
FUNDEF e de outros convênios, contribuem com um percentual de
19,1% da receita total.
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As receitas de capital somam R$1.290.000.000,00 e

representam 6,3% do total da receita prevista para o exercício de
2004. A • amortização de empréstimos e as transferências de
convênios são seus principais componentes, respondendo por 76,5%
do total estimado.

II - Análise das despesas
No tocante à estrutura geral das despesas, observa-se que

R$5.650.000.000,00 referem-se ao serviço da dívida e às
transferências constitucionais aos municípios. Outros
R$3.990.000.000,00 são recursos vinculados, ou seja, verbas que o
Estado deve aplicar em programas predeterminados, restando livres
para aplicações R$12.410.000.000,00. Assim, observa-se que os
gastos com pessoal, com recursos ordinários e vinculados,
comprometem 80,6% dos recursos livres. Utilizando-se o conceito de
despesas incomprimíveis, pode-se constatar que somam
R$15.640.000.000,00 (71% do total), fato que demonstra o reduzido
poder de administração sobre as outras despesas de custeio e de
capital e as conseqüentes dificuldades para a eliminação dos déficits
nominais durante a execução orçamentária.
Os gastos totais com pessoal e encargos somam

R$9.990.000.000,00 e foram calculados com base na execução da
despesa do 1° quadrimestre de 2003, projetada com crescimento
vegetativo de 0,3% ao mês até dezembro de 2003 e de 0,15% ao mês
para o exercício de 2004, acrescida da despesa com precatórios e
decisões judiciais. Em conformidade com o art. 70 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o Estado de Minas Gerais deveria se
enquadrar no limite de 60% da Receita Corrente Líquida - RCL - até o
término do exercício de 2002, e o descumprimento desse dispositivo
poderá impedir o recebimento de transferências voluntárias e a
contratação de operações de crédito, nos termos das Resoluções do
Senado Federal nos 43 e 40, de 2001, alteradas pelas Resoluções nos
3 e 5, de 2002. Nota-se que a despesa líquida com pessoal
compromete 60,6% da Receita Corrente Líquida estimada para 2004,
estando, portanto, 0,6% acima do limite legal.
A rubrica "Outras despesas correntes", no valor de

R$4.100.000.000,00, representa 18,6% do total da despesa e destina-
se basicamente ao custeio operacional dos órgãos e entidades da
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administração pública estadual. Tal valor foi fixado levando-se em
conta a restrição das despesas com custeio ao mínimo necessário
para a manutenção dos serviços oferecidos e para o funcionamento
satisfatório da máquina pública.

Quanto às despesas de capital, o item de maior relevância são os
investimentos gerais do Estado, no valor de R$1.470.000.000,00,
sendo a administração indireta do Poder Executivo responsável por
57,7% dessa despesa. Os investimentos realizados com recursos
vinculados representam 64,6% do total e os oriundos de recursos
ordinários, 35,4%. Os outros componentes da Despesa de Capital são
as inversões financeiras, que somam R$644.530.000,00, sendo 81,2%
desse total reservados para os fundos. A amortização da dívida está
fixada em R$604.200.000,00, sendo 67% relativo à dívida contratada
interna.

As despesas previstas na rubrica "Reserva de contingência" são de
R$192.990.000,00, equivalentes a 1,27% da Receita Corrente Líquida,
em conformidade com o art. 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

No tocante ao orçamento de investimento das empresas controladas
pelo Estado, estão previstos recursos da ordem de
R$3.140.000.000,00 vinculados em sua totalidade, oriundos da
geração de caixa das próprias empresas ou de operações de crédito
decorrentes de suas atividades. A CEMIG e a COPASA-MG
destacam-se como as empresas com maiores investimentos, dirigidos
para projetos de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica, de eletrificação rural e saneamento básico e ambiental.

III - Considerações finais
Devido às restrições de ordem constitucional e legal para a

apresentação de emendas parlamentares e à escassez de recursos
ordinários livres, procedeu-se a um amplo acordo para se
estabelecerem as prioridades de cada Deputado, sempre balizado
pelo interesse público. Cabe salientar que as dotações decorrentes de
emendas parlamentares aprovadas serão identificadas com a
modalidade de aplicação 'código 99", de utilização exclusiva do Poder
Legislativo. A Emenda n° 1.953, em seu parágrafo único, estabelece
que o Poder Executivo enviará bimestralmente a esta Comissão
relatório da execução orçamentária das emendas parlamentares, o
que permitirá uma fiscalização mais eficiente do atendimento, quando
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serão adequadamente classificadas nas demais modalidades de
aplicação.

A Emenda n° 449, em perfeita consonância com os princípios
constitucionais da separação dos Poderes, independentes e
harmônicos entre si, e da eficiência, permite que a Assembléia
Legislativa abra créditos suplementares ao seu orçamento até o limite
de 7% das despesas fixadas, desde que utilize como fonte a anulação
parcial ou total de suas próprias dotações. O dispositivo tem
fundamento no art. 62, V, da Constituição do Estado, que prevê como
competência privativa da Assembléia Legislativa a aprovação, em
sentido amplo, de crédito suplementar ao orçamento de sua
secretaria. Acatamos também a Emenda n° 448, que limita ao Poder
Executivo, responsável por aproximadamente 90% das despesas, a
autorização antecipada para a abertura de créditos suplementares no
percentual de 10% das despesas fixadas.

Devido a dificuldades de ordem técnica para anulação adicional na
dotação orçamentária "Apoio aos Municípios em Obras de Infra-
estrutura", este relator retira as Emendas n o

s 1.966 e 1.967, mediante
a decisão do Presidente desta Casa de alocar recursos para o
pagamento de pessoal decorrente da conversão da "URV".

A disposição desta relatoria seria pelo acolhimento de todas as
ações que destinem recursos adicionais para o setor de saúde, de
forma, inclusive, a superar a aplicação constitucional mínima de 12%
estabelecida pela Emenda à Constituição n° 29, de 2000, não fossem
as inevitáveis restrições orçamentárias que qualquer governo enfrenta
ao deparar com tamanha gama de necessidades ainda não supridas e
a grave crise fiscal vivida pelo Estado. Assim, apresentamos a
Emenda n° 1.955, que transfere dotações referentes a programas de
saneamento básico não tarifado para o Fundo Estadual de Saúde, e a
Emenda n° 1.956, que suprime do demonstrativo da aplicação de
recursos na saúde as ações a cargo da EMATER (Programa Minas
sem Fome) e da dívida relativa ao setor "Saúde". E importante
salientar que a regulamentação da aplicação do disposto na Emenda
à Constituição n° 29, de 2000, é matéria reservada a lei
complementar, ainda não elaborada, fato que tem causado polêmica
em nível nacional. Assim, opinamos pela rejeição das Emendas nos
941, 942, 946 e 947, esta última com erro material.
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Opinamos pela rejeição da Emenda n° 1.068, uma vez que a lei

orçamentária tem caráter exclusivamente alocativo, nos termos do art.
157, § 30 , da Constituição do Estado. Cumpre ressaltar ainda que a
Resolução n° 322, de 8/5/2003, do Conselho Nacional de Saúde, é
objeto da ADIN n° 2.999, com os argumentos de inconstitucionalidade
formal, uma vez que invadiu o espaço reservado à lei complementar
prevista na Constituição da República, e material, por invadir a
competência legislativa dos Estados membros.

As Emendas n os 578 a 585 têm como objetivo adequar as despesas
com pessoal do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Alçada, do
Tribunal de Justiça Militar, da Procuradoria-Geral de Justiça e do
Tribunal de Contas aos limites estabelecidos na Lei Complementar
Federal n° 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade
Fiscal, sem considerar a Instrução n° 5, de 2001, do Tribunal de
Contas do Estado, de duvidosa legalidade. Apesar de meritórias, não
podemos acatá-las, uma vez que anulam dotações de pessoal e
encargos, procedimento vedado pelo art. 160, III, "b", 1, da
Constituição do Estado.

Cumpre salientar que a Comissão de Participação Popular desta
Casa promoveu cinco audiências públicas com o objetivo de discutir o
Piano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2004/2007 - com a
sociedade, bem como de colher sugestões para o seu aprimoramento.
Merece destaque a criação de um novo programa estruturador,
denominado "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas",
agrupando diversas ações existentes, em consonância com a
tendência de unificação do gerenciamento dos gastos sociais de
caráter assistencial. Foram acatadas também diversas emendas que
produzem impactos no exercício de 2004, sendo, portanto, necessária
• apresentação de emendas ao projeto de lei do orçamento de forma
• compatibilizá-lo com o PPAG. Assim, apresentamos as subemendas
que receberam o n° 1 às Emendas n°s 1.876, 1.882, 1.885, 1.886,
1.888 a 1.890, 1.895, 1.912 a 1.915 e 1.919 a 1.926.

Entendemos que, em face da escassez de recursos, os programas
existentes para o apoio crediticio às pequenas e microempresas, a
exemplo do FUNDESE - GERAMINAS e do CREDPOP, podem
atender adequadamente aos empreendimentos de economia solidária.
Dessa forma, somos pela rejeição das Emendas n os 931 a 933.

rÁ'1



1679
A Emenda n° 929, com parecer pela rejeição, está parcialmente

contemplada, pois a Emenda n° 1.959 modifica a denominação do
"Bolsa-Escola Estadual" para 'Transferência de renda com
condicional idades - Bolsa-família", em conformidade com a redação
aprovada no PPAG.

Atendendo a pedido do Deputado José Milton, apresentamos as
Emendas n°5 2.024 a 2.027, ficando rejeitadas as Emendas n os 1.411
e 1.412, sem alteração no valor total apresentado pelo autor. Da
mesma forma, visando a corrigir a destinação constante no objeto do
gasto, apresentamos a Emenda n° 2.023 e rejeitamos as Emendas
n°5 1.833, 1.835, 1.836, 1.837, 1.840, 1.843 e 1.844, conforme
solicitado pelo autor, Deputado Dimas Fabiano.

Apresentamos ainda a Subemenda n° 1 à Emenda n° 7, que
acrescenta R$5.000.000,00 à dotação "Indenização às Vítimas de
Tortura", a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes.

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

Projeto de Lei n° 1.116/2003, com as Emendas n
o
s 8 a 18, 209 a 221,

305 a 308, 309 a 324, 355 a 359, 361 a 369, 371 a 376, 378 a 380,
382, 395 a 397, 408 a 427, 437, 438 a 447, 448, 449, 450, 451, 456 a
458, 462 a 464, 469 a 481, 482 a 484, 485 a 487, 489, 490 a 492, 494
a 499, 500 a 521, 522 a 525, 526 a 528, 531 a 533, 539, 540, 541 a
543, 544 a 546, 547 a 557, 575 a 577, 586 a 699, 701, 702 a 704, 705
a 708, 709 a 712, 713 a 731, 732 a 735, 736 a 739, 740 a 754, 779 a
782, 814, 815, 816 a 823, 824, 825, 827 a 836, 838 a 843, 898 a 916,
917, 919 a 928, 934, 937, 949 a 953, 954, 955, 960 a 971, 973 a 975,
999, 1.027 a 1.030, 1.032 a 1.038, 1.039 a 1.044, 1.045, 1.047 a
1.054, 1.069, 1.070, 1.072, 1.074 a 1.076, 1.077 a 1.086, 1.126 a
1.144, 1.145 a 1.147, 1.148 a 1.152, 1.161, 1.162, 1.164, 1.174 a
1.176, 1.199, 1.217 a 1.221, 1.404, 1.405 a 1.410, 1.413 a 1.435,
1.436 a 1.450, 1.451 a 1.454, 1.455 a 1.458, 1.476 a 1.479, 1.480,
1.482, 1.483 a 1.487, 1.488, 1.489, 1.494 a 1.497, 1.504, 1.505, 1.506
a 1.515, 1.635 a 1.649, 1.679 a 1.692, 1.829 a 1.832, 1.834, 1.838,
1.839, 1.841, 1.842, 1.845, 1.846, 1.898 a 1.900, 1.902 a 1.904, 1.906
a 1.911, 1.938 a 1.941, 1.943 e 1.945 a 1.952, apresentadas por
parlamentares, e n

o
s 1.953 a 1.965, 1.968 a 1.982 e 1.984 a 2.030,

apresentadas neste parecer; com as subemendas que receberam o n°
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1 às Emendas nos 7, 360, 370, 377, 384, 465 a 468, 534 a 537,
935, 936, 972, 1.071, 1.073, 1.153 a 1.160, 1.163, 1.165 a 1.167,
1.198, 1.200, 1.481, 1.503, 1.876, 1.882, 1.885, 1.886, 1.888 a 1.890,
1.895, 1.905, 1.912 a 1.915, 1.919 a 1.926 e 1.942; epela rejeição
das Emendas nos 1 a 6, 22 a 208, 222 a 304, 345 a 354, 381, 383,
385 a 394, 398 a 407, 428 a 436, 452 a 455, 459 a 461, 488, 493, 529,
530, 538, 558 a 574, 578 a 585, 700,755 a 778, 783 a 813, 837, 844 a
897, 918, 929 a 933, 938 a 944, 946, 947, 956 a 959, 976 a 998, 1.000
a 1.026, 1.031, 1.046, 1.055 a 1.068, 1.087 a 1.125, 1.168 a 1.173,
1.177 a 1.197, 1.201 a 1.216, 1.222 a 1.403, 1.411, 1.412, 1.459 a
1.475, 1.490 a 1.493, 1.498 a 1.502, 1.516 a 1.634, 1.650 a 1.678,
1.693 a 1.828, 1.833, 1.835 a 1.837, 1.840, 1.843, 1.844, 1.847 a
1.875, 1.877 a 1.881, 1.883, 1.884, 1.887, 1.891 a 1.894, 1.896, 1.897,
1.901, 1.916 a 1.918, 1.927 a 1.937 e 1.944.

Informamos que, com a aprovação da Emenda n° 1.956, fica
prejudicada a Emenda n° 945. A Emenda n° 948 fica prejudicada pelo
fato de já estar contemplada no projeto.

As Emendas n os 19 a 21, 325 a 344, 826, 1.966, 1.967 e 1.983
foram retiradas pelos respectivos autores.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Antônio Carlos

Andrada - Gilberto Abramo - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio -
Rogério Correia.

* - O Anexo ao Parecer para Turno único do Projeto de Lei n°
1.116/2003 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" no dia

19.12.2003.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°15/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe
assegura aos estudantes universitários a contagem, como jornada de
atividade de estágio, das horas-aula ministradas em curso pré-
vestibular popular, comunitário ou similar.

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu
pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresentou.

Em seguida o projeto foi encaminhado à Comissão de Educação,
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Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou pela sua aprovação
com a Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1, que apresentou, e
com a Emenda n°2, da Comissão de Constituição e Justiça.

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

Fundamentação
O projeto em tela visa reconhecer como atividade de estágio as

aulas ministradas por estudantes universitários em curso pré-
vestibular destinado a pessoas de baixa renda. Institui também a
gratuidade da inscrição no vestibular para os alunos que freqüentam
tais cursos.

A finalidade do projeto, segundo a justificativa do autor, é estimular
os estudantes universitários a ajudar aqueles que não têm a
oportunidade de freqüentar os melhores cursos pré- vestibular.

Conforme disposto na Constituição da República, compete à União
fixar privativamente as diretrizes e bases da educação nacional, bem
como estabelecer as normas gerais sobre educação, cultura, ensino e
desporto.

Aos Estados, por sua vez, compete "baixar normas complementares
para o seu sistema de ensino", conforme disposto no inciso V do art.
10 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDBE. O art. 206 da
Constituição do Estado estabelece que essas normas
complementares são de competência do Conselho Estadual de
Educação.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou emendas com
vistas ao aprimoramento do projeto.

A Emenda n° 1 dá nova redação ao art. 1 0 , de forma a adequar a
medida que se pretende implementar às diretrizes curriculares
nacionais e à regulamentação da instituição de ensino.

A Emenda n° 2 tem como objetivo determinar que as instituições de
ensino superior estabeleçam uma cota de inscrições gratuitas para o
vestibular, destinada aos mais carentes, ao invés de assegurar a
gratuidade apenas aos vestibulandos oriundos dos cursos de que trata
o referido projeto.

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia apresentou
subemenda à Emenda n° 1, da Comissão anterior, com o intuito de
promover correções técnicas na redação da emenda.
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Quanto ao mérito que nos cabe analisar, entendemos que a

proposição não traz impacto sobre as contas públicas do Estado. No
que diz respeito à questão da gratuidade das inscrições nos
processos seletivos das universidades públicas estaduais para os
mais carentes, a perda de receita decorrente da medida poderá ser
compensada com o aumento do valor da inscrição paga pelos demais
participantes.

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

15/2003, no 1° turno, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, da
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, e com a
Emenda n° 2, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente e relator - Mauro Lobo - Sebastião

Helvécio - Chico Simões - Jayro Lessa - José Henrique - Elmiro
Nascimento.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°271/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em estudo, de autoria do Deputado Paulo Piau, ex-

Projeto de Lei n° 2.331/2002, dispõe sobre a oficialização do "Hino à
Negritude" no Estado de Minas Gerais.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão
de Constituição e Justiça, que perdeu o prazo regimental para emitir
seu parecer, vindo agora a esta Comissão para receber parecer para
o 1° turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Ao pretender a oficialização do "Hino à Negritude" no Estado de

Minas, a proposição tem a intenção de dar um passo para a reflexão
da situação do negro, à maneira de outros Estados como Mato Grosso
e São Paulo, que editaram leis nesse sentido, além de algumas
cidades a exemplo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

O autor da melodia e da letra do hino, registrado na antiga Escola
Nacional de Música da Universidade do Brasil é o poeta, professor,
Presidente do Congresso Nacional Afro-Brasileiro - CNAB -, grande
defensor dos direitos humanos, Eduardo de Oliveira.

O vocábulo "negritude" nos remete necessariamente a dois nomes:
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em primeiro lugar, ao de Aimé Césaire, poeta da fraternidade
universal, homenageado pela UNESCO em 1997, que inaugurou a
palavra em uma revista de estudantes da Martinica, em 1935,
intitulada "O Estudante Negro". Em segundo, ao de Léopold Sédar
Senghor, o primeiro Presidente da República do Senegal, doutor
"honoris causa" de numerosas universidades, entre outros títulos.
Esse termo não guarda o mesmo sentido para ambos, pois sua
experiência de vida não é a mesma.

De toda forma, para se entender o significado da palavra "negritude",
é necessário que se faça um percurso pela história.

Quando os primeiros europeus desembarcaram na costa africana
em meados do século XV, a organização política dos Estados
africanos já havia conseguido nível alto de aperfeiçoamento. As
monarquias eram constituídas por um conselho popular no qual as
diferentes camadas da sociedade eram representadas. A ordem social
e moral equivalia à política. Em contrapartida, o desenvolvimento
técnico, incluída a tecnologia de guerra, era menod acentuada. Neste
mesmo século, a América foi descoberta. A valorização de suas terras
demandava mão-de-obra barata. A África indefesa apareceu então
como reservatório humano adequado, com gastos e riscos mínimos.

No século XVIII, ao invés de os grandes pensadores iluministas, ao
criarem uma ciência geral do homem, contribuírem para corrigir a
imagem negativa que se tinha do negro, eles apenas consolidaram a
noção depreciativa herdada das épocas passadas, inclusive lançando
mão de temas para a descrição do negro na literatura científica como:
sexualidade, nudez, feiúra, preguiça e indolência.

A ocupação colonial efetiva da África pelo Ocidente, no século XIX,
tentou desmantelar as suas antigas instituições políticas. Os
europeus, convencidos de sua superioridade, desprezavam o mundo
negro, apesar de subtraírem suas riquezas. A ignorância em relação à
história antiga dos negros, as diferenças culturais, os preconceitos
étnicos entre duas raças que se confrontavam pela primeira vez, tudo
isso, mais as necessidades econômicas de exploração, predispôs o
espírito do europeu a desfigurar completamente a personalidade
moral do negro e suas aptidões intelectuais. Os dicionários e as
enciclopédias desse século são unânimes em apresentar o negro
como sinônimo de humanidade de terceira.



1684
Na simbologia de cores da civilização européia, por exemplo, a

cor preta representa uma mancha moral e física, a morte e a
corrupção, enquanto a branca remete à vida e à pureza. Nessa ordem
de idéias, a Igreja Católica fez do preto a representação do pecado e
da maldição divina. Por isso, nas colônias africanas do ocidente,
mostrou-se sempre Deus como um branco velho de barbas brancas e
o Diabo como um moleque preto com chifres e rabo.

A negritude nasce, portanto, de um sentimento de frustração dos
intelectuais negros por não terem encontrado no humanismo ocidental
todas as dimensões de sua personalidade. Nesse sentido, ela é uma
reação, uma defesa do perfil cultural do negro. Representa um
protesto contra a atitude do europeu em querer ignorar outra realidade
que não a dele, uma recusa da assimilação colonial, uma rejeição
política, um conjunto de valores do mundo negro que devem ser
reencontrados, defendidos e mesmo repensados.

Durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela (desde 1943), o
movimento ganhou uma dimensão política, aproximando-se da
proposta essencial do pan-africanismo. Ultrapassando os limites da
literatura, a negritude aspira ao poder, anima a ação política e a luta
pela independência. A criação poética torna-se um ato político, é uma
revolta contra a ordem colonial, o imperialismo e o racismo. O
movimento da negritude deu um vigoroso impulso às organizações
políticas e aos sindicatos africanos, esclarecendo-os na sua
caminhada à independência nacional; logo, sem a escravização nem a
colonização dos povos negros da África, a negritude, essa realidade
que tantos estudiosos abordam sem chegarem a um denominador
comum, nem teria nascido. Legítima defesa ou racismo anti-racial, a
negritude não deixa de ser uma resposta racial negra a uma agressão
branca de mesmo teor. Nasceria em qualquer país, também nas
Américas ou na própria África, onde houvesse a presença de
intelectuais negros. Nasceu na Paris da década de 30, talvez devido à
política colonial francesa, baseada intensamente na assimilação
cultural do colonizado, sem uma correspondência social, como foi
lembrado.

Por tudo isso, entendemos ser justa a oficialização do "Hino à
Negritude", além de observarmos que o hino, música solene para
exaltar os valores da população negra, é forma agradável de proceder
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à reflexão das condições históricas do povo negro, que tanto
contribuiu para a formação do País. E chegada a hora de se proceder
de maneira definitiva à consolidação da posição de igualdade da raça
negra em relação às demais raças que compõem a sociedade.

Para finalizar, lembramos a frase de uma personalidade africana
respeitada, muito adequada ao contexto ora considerado: "Um tigre
não proclama sua 'tigritude", um tigre salta".

Conclusão
Pelas razões explanadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 271/2003, no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ana Maria

Resende - Dalmo Ribeiro Silva - Weliton Prado.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°303/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Pastor George, dispõe
sobre curso preparatório nas instituições públicas estaduais de ensino
médio para ingresso ao ensino superior.

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

Vem agora o projeto à Comissão de Educação Cultura, Ciência e
Tecnologia para receber parecer quanto ao mérito, no 1° turno, nos
termos do art. 102, VI, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende incumbir ao poder público a

oferta de cursos preparatórios para vestibulares em instituições de
ensino superior, a serem realizados nas escolas de ensino médio e
nos Centros Estaduais de Educação Continuada - CESECs.

Primeiramente, há que salientar o papel dos Estados na promoção
da educação, como determinado pelas Constituições Federal e
Estadual e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -
LDB. Nos fundamentos constitucional e legal, definem-se as principais
metas do Estado no que se refere à educação: assegurar o ensino
fundamental, gratuito e obrigatório, e oferecer, com prioridade, o
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ensino médio. Conforme as disposições da LDB, o Estado deve
ainda elaborar suas políticas educacionais em conformidade com as
diretrizes e planos nacionais de Educação. Um dos objetivos do Plano
Nacional de Educação, aprovado pela Lei Federal n° 10.172, de
911/2001, é a de que os Estados atendam a 100% da demanda pelo
ensino médio até o fim da década de vigência do plano, aprimorando
ao mesmo tempo sua qualidade e reduzindo os índices de distorção
idade-série.

Em Minas Gerais, o crescimento de matrículas no ensino médio foi
de 133% nos últimos oito anos. No entanto, há ainda muito que
realizar. Menos da metade dos jovens entre 15 e 17 anos está
matriculada no ensino médio (41,9%), enquanto 49,9% estão
freqüentando alguma série do ensino fundamental; 8,2% dos jovens
entre 15 e 17 anos encontram-se fora da escola.

Segundo informações obtidas da Secretaria da Educação, a
capacidade instalada na rede estadual permite matricular no ensino
médio, para 2004, todos os concluintes do ensino fundamental, passo
importante no sentido da universalização.

No entanto, para atender toda a demanda existente, é preciso
preparar a rede escolar para acolher os jovens e jovens adultos,
situados na faixa de 15 a 24 anos que, tendo concluído o ensino
fundamental, abandonaram a escola e estão retornando aos estudos,
no ensino médio, devido às exigências crescentes por maior
escolarização e qualificação profissional.

O planejamento das ações governamentais para 2004, conforme o
Plano Plurianual, prevê um razoável incremento nos investimentos no
ensino médio em relação ao exercício corrente, constituindo o objeto
de um dos 30 projetos estruturadores para 2004, denominado
Universalização e Melhoria do Ensino Médio.

Segundo o Gerente Executivo do projeto, é preciso elaborar e
implementar um plano de reordenamento da rede para dotar o sistema
de maior racionalidade, permitindo aproveitar melhor os recursos
instalados e, também, promover a adequação e ampliação da rede
escolar.

O atendimento da demanda exige que, nos próximos quatro anos,
sejam criadas 210 mil vagas novas no ensino médio. Assegurar essa
expansão e, ao mesmo tempo, promover a melhoria da qualidade do
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ensino é um grande desafio imposto ao Estado.

Diante dessa realidade, e tendo em vista as competências legais do
Estado para com a educação, consideramos que por mais pertinente
que seja a intenção do autor, ao pretender facilitar o acesso do aluno
da rede pública ao ensino superior, seria um contra-senso obrigar o
Estado a despender recursos extras para implementar a medida
contida no projeto em análise.

Assim, sugerimos que a oferta de curso preparatório para ingresso
no ensino superior não se revista de um caráter universal e
obrigatório, mas que seja envidado um esforço governamental no
sentido de propiciar o aproveitamento racional dos recursos humanos
e materiais disponíveis na rede estadual, bem como de formalizar
parcerias com entidades públicas e privadas e mobilizar a iniciativa de
voluntários, a fim de que possam ser desenvolvidos projetos para
preparação de alunos concluintes do ensino médio para o vestibular,
priorizando-se a oferta em áreas e regiões de risco social, em
substituição à imposição de seleção individual por critério
socioeconômico. Tal prática não seria razoável, pois haveria
discriminação de grupos de alunos em relação a outros dentro de uma
mesma escola pública, a qual todos tiveram a oportunidade de ter
acesso.

Consideramos, outrossim, que não deve ser estipulado de antemão
os locais onde serão realizados os cursos, unia vez que inibiria
possibilidades de aproveitamento de espaços diversos, que poderiam
ser disponibilizados por outros entes governamentais e não
governamentais.

Dessa forma sintetizamos, por meio da apresentação do Substitutivo
n° 2, os argumentos elencados.

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

303/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, que
apresentamos, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N°2
Dispõe sobre a oferta de cursos de preparação dos alunos

concluintes do ensino médio da rede pública estadual para os
processos seletivos de ingresso no ensino superior.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado oferecerá cursos especiais de preparação para os

processos seletivos de ingresso no ensino superior aos alunos que
estejam cursando o último ano do ensino médio da rede pública
estadual.

Parágrafo único - A oferta dos cursos de que trata o "caput" deste
artigo condicionar-se-á à existência de recursos humanos e materiais
disponíveis, bem como de espaço físico adequado ao
desenvolvimento da atividade.

Art. 20 - Para atender ao disposto nesta lei, o Estado implementará
projetos-pilotos para atendimento prioritário das escolas situadas em
áreas de vulnerabilidade social.

Parágrafo único - Os projetos referidos no "caput" deste artigo
poderão ser desenvolvidos em articulação com entidades públicas e
privadas e mobilizar agentes voluntários para auxiliar nas tarefas de
planejamento e execução, preservada a autonomia dos colegiados
escolares no tocante à seleção de pessoal voluntário.

Art. 30 - Os cursos preparatórios para ingresso no nível superior de
ensino serão destinados aos alunos que forem considerados
freqüentes e obtiverem aproveitamento mínimo de 75% no conjunto
das disciplinas cursadas.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Weliton Prado, relator - Ana Maria

Resende - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.083/2003

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

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.083/2003

objetiva alterar a Lei n° 12.727, de 30/12/97, que dispõe sobre
contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por
serviços extrajudiciais e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria. Em seguida, a
requerimento do Deputado Rogério Correia e outros, a proposição foi
distribuída às Comissões de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
e de Administração Pública. A Comissão de Defesa do Consumidor e
do Contribuinte opinou pela aprovação com as Emendas n

o
s 1 a 6,

que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

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

Distribuído avulso do parecer, foram apresentadas sugestões de
emendas que este relator não acatou. Entretanto, após profunda
reflexão, este relator decidiu apresentar o Substitutivo n° 2,
apresentado no final deste parecer.

Durante a discussão, foram apresentadas diversas sugestões de
emendas, sendo acatada por este relator uma de autoria do Deputado
Weliton Prado, incorporada no texto do Substitutivo n° 2. Das
sugestões de emenda apresentadas, três de autoria do Deputado
Dinis Pinheiro foram aprovadas e incorporadas no texto do
Substitutivo n°2, apresentado no final deste parecer.

Fundamentação
A proposição em exame visa modificar os valores dos emolumentos

incidentes sobre os serviços de natureza extrajudicial, prestados pelos
Oficiais de Registro, Tabeliães e Juizes de Paz. Pela proposta, os
valores desses serviços, constantes das tabelas dos anexos da Lei n°
12.727, de 1997, passam a ser expressos em Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UFEMG. Em caso de extinção da UFEMG,
as referidas tabelas serão atualizadas monetariamente pela variação
do índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-Dl, da
Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice que vier a substitui-lo.

O último reajuste das tabelas de emolumentos ocorreu há quatro
anos, pela Lei n° 13.438, de 30/12/99, que trazia valores expressos
em reais e previa atualização pela variação da Unidade Fiscal de
Referência - UFIR. Entretanto, a UFIR foi extinta pela Medida
Provisória n° 1.973-67, de 26/10/2000, e sua última atualização data
de 1 0/1/2000. A evidente defasagem monetária decorrente desse fato
é o que motiva o encaminhamento do projeto a esta Casa. A correção
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monetária pretendida corresponde a 45% aproximadamente,
tendo como índice o IGP-Dl. A transformação dos valores das tabelas
para UFEMG tem como objetivo preservar o valor real dos
emolumentos, uma vez que a referida unidade é reajustada
anualmente tendo em vista a variação da inflação, nos termos do art.
224 da Lei n°6.763, de 26/12/75.

Cabe observar, conforme já se pronunciaram as Comissões
anteriores, que a matéria satisfaz aos princípios constitucionais da
reserva legal (art. 150, 1, da Constituição da República) e da
anterioridade (art. 150, III, "b"). Este último, que veda a cobrança de
tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a
lei que os instituiu ou majorou, é atendido pelo disposto no art. 30 do
projeto, contendo previsão de vigência a partir de 1 0/1/2004. A
proposição em estudo também observa o disposto no § 1° do art. 152
da Constituição Estadual, que impede a apresentação de projeto de lei
que institui ou aumenta tributo no período de 90 dias anteriores ao
término de cada sessão legislativa.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte apresentou
emendas ao projeto, buscando aprimorá-lo. Por entender que as
Tabelas 4 dos Anexos 1 e II, relativas aos atos do oficial de registro de
imóveis, merecem reparos, apresentou três emendas. As Emendas
nos 1 e 3 alteram alguns valores de emolumentos referentes ao item
"Averbação", que possuíam valores fixos pela proposta original,
passando a seguir as faixas de valores da alínea "e" do n° 5 da tabela.
A Emenda n° 2 suprime a Nota VII da Tabela 4 do Anexo 1, que
estabelece um registro único para imóvel a ser registrado em nome de
várias pessoas, em regime de condomínio.

Pela Emenda n° 4, modifica-se a redação da Nota IV da Tabela 3,
Anexo 1, que concede tratamento diferenciado às pequenas empresas
e às microempresas, limitando-se o total dos emolumentos devidos
em 1% do valor do título protestado e em um máximo de 23,29
UFEMGs. Segundo a mencionada Comissão, essa regra contraria o
disposto no art. 30, II, da Lei Federal n° 10.169, de 29/12/2000, que
proíbe a fixação de emolumentos em percentual incidente sobre o
valor do negócio jurídico objeto dos serviços notariais e de registro. No
entanto, foi mantido tratamento especial aos pequenos empresários e
aos microempresários, consoante o art. 179 da Constituição da
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República, pela previsão de limite máximo de R$20,00 para os
emolumentos devidos por estes ao Tabelião de Protesto.

A Emenda n° 5 determina a conversão dos valores das tabelas
expressos em UFEMG para moeda corrente, em atendimento ao
disposto no art. 2 0 , 1, da Lei Federal n° 10.169, de 2000. Conforme
esclarece a referida Comissão "a regra em relevo é uma medida de
proteção ao consumidor usuário dos serviços notariais e de registro,
pois garante a transparência na cobrança dos emolumentos". A fim de
garantir a atualização monetária dos valores das tabelas, a Emenda n°
6 propõe o reajuste anual de acordo com a variação da IJFEMG.

A Comissão de Administração Pública apresentou substitutivo ao
projeto original com o intuito de corrigir impropriedades e adotar uma
classificação condizente com o direito notarial, adequando a norma
estadual fixadora do valor dos emolumentos às diretrizes da legislação
federal pertinente. Assim, foram modificadas as Tabelas n

o
s 1, 5 e 7, a

fim de permitir, segundo a referida Comissão, a justa remuneração do
serviço, nos termos da Lei Federal n° 10.169, de 2000. Também foram
alteradas as Tabelas nos 3 e 4, já modificadas por emendas da
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. O objetivo da
Comissão, nesse caso, é estabelecer os padrões dessas tabelas de
acordo com os valores e princípios jurídicos que informam a matéria.
A forma de organização das tabelas também foi alterada. Na forma
original, a proposição seguia o formato da Lei n° 12.727, de 1997,
distribuindo as tabelas em 2 anexos, o 1° contendo os valores totais a
serem cobrados dos usuários por ato praticado, já incluído o valor da
Taxa de Fiscalização Judiciária, e o 2 0 discriminando especificamente
os valores relativos a referida taxa. Pela proposta, o projeto passa a
ter apenas um anexo, relacionando em cada tabela o valor do
emolumento, o valor da taxa e o valor final devido pelo usuário.

Foram incluídos, no substitutivo, dispositivos que estabelecem
critérios para operacionalização do ressarcimento às serventias do
registro civil de pessoas naturais pelos atos gratuitos que realizam,
conforme previsto na Lei Federal n° 10.169, de 2000. Foram
propostos, também, critérios para aquisição e utilização do selo.

Embora o substitutivo represente um avanço em relação ao projeto
original, entendemos ser ainda necessário propor novas alterações,
razão pela qual apresentamos o Substitutivo n° 2. Em virtude da
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abrangência das mudanças pretendidas, em relação à Lei n°
12.727, de 1997, consideramos conveniente a proposta de uma nova
lei para substituí-Ia.

Por considerar que algumas das alterações introduzidas pelo
substitutivo da Comissão anterior - sobretudo as disposições relativas
ao selo de fiscalização, ao ressarcimento às serventias do registro civil
pelos atos gratuitos por elas praticados e à complementação da
receita mínima das serventias deficitárias - aperfeiçoam a proposição,
estas serão, em grande parte, incorporadas ao novo substitutivo com
os devidos ajustes, a fim de aprimorá-las. A forma como as tabelas
estão estruturadas e organizadas no Substitutivo n° 1 foi mantida.
Também os valores constantes das tabelas permanecem em reais,
conforme propôs a Comissão que nos precedeu, visando à adequação
à legislação federal. Mantém-se, ainda, dispositivo que prevê a
atualização anual dos valores das tabelas pela UFEMG.

Entre as principais inovações previstas no substitutivo apresentado a
seguir estão as definições quanto ao fato gerador, contribuinte e
responsável relativas aos emolumentos e à Taxa de Fiscalização
Judiciária. Prevê-se também uma distinção mais clara, em diversos
casos, entre os atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo
financeiro e com conteúdo financeiro, tal como determina a Lei
Federal n° 10.169, de 2000. Com isso, evita-se que diversos atos
relativos a situações sem conteúdo financeiro, que ensejariam a
cobrança de valores fixos, sejam considerados indevidamente como
de conteúdo financeiro e enquadrados em faixas de valores
correspondentes a emolumentos mais elevados. Introduz-se a
previsão relativa à isenção dos emolumentos e da Taxa de
Fiscalização Judiciária aos órgãos da administração direta do Estado.
A nova proposta contém ainda dispositivos referentes a mecanismos
de fiscalização e a penalidades pelo não-cumprimento das obrigações
tributárias, acompanhando a legislação tributária estadual.

Com relação às tabelas anexas, cabe salientar que, embora os
valores tenham sofrido pequenos ajustes, os valores finais para o
usuário não foram significativamente alterados com relação ao
substitutivo anterior, tendo sido arredondados, a grande maioria para
baixo. Procedeu-se, ainda, à padronização dos valores devidos pela
emissão de certidões.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.083/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição das Emendas n os 1 a 6 e do Substitutivo
n° 1.

SUBSTITUTIVO N°2
Dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4° - E contribuinte dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização
Judiciária a pessoa natural ou jurídica usuária dos serviços notariais e
de registro.,

Art. 5° - E responsável pelo recolhimento da Taxa de Fiscalização
Judiciária, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 121 do
Código Tributário Nacional, o Tabelião de Notas, o Tabelião de
Protesto de Títulos, o Oficial de Registro de Imóveis, o Oficial de
Registro de Títulos e Documentos, o Oficial de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e
o Oficial de Registro de Distribuição que praticar ato notarial ou de
registro.

Capítulo II
Dos Emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária

Seção 1
Normas Gerais

Art. 6° - Os valores dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização
Judiciária, expressos em moeda corrente do País, são os fixados nas
Tabelas 1 a 8 anexas a esta lei.

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

§ 2° - O Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais receberá do
usuário os emolumentos e respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária
relativa aos atos praticados pelo Juiz de Paz, obrigando-se a:

- repassar a este a importância correspondente aos emolumentos,
até o próximo dia útil contado do recebimento;

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

§ 30 - As notas explicativas integram as tabelas.
§ 4° - As tabelas serão afixadas nas dependências do serviço

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 20 - As averbações feitas de oficio e as concernentes ao transporte
de ônus da matrícula e aquelas relacionadas ao encerramento de uma
matricula em virtude da abertura de outra não estão sujeitas a
pagamento de emolumentos.

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

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

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

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

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

e) para cálculo dos valores devidos por registro de contrato, título e
documento, cujas quantias venham expressas em moeda estrangeira,
far-se-á a conversão em moeda nacional, com a utilização do valor de
compra do câmbio oficial do dia em que for apresentado o documento;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

telefonema, fac-símile, telex e as postais, quando expressamente
solicitadas e não previstas no art. 7° desta lei.

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

Seção II
Das Isenções

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

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

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

§ 2° - A Secretaria de Estado da Fazenda e a Corregedoria-Geral de
Justiça disciplinarão, em ato normativo conjunto, a forma de
procedimento para efetivação do disposto neste artigo.

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

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

Seção III
Do Recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária

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

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

- havendo espontaneidade no pagamento do principal e acessórios,
observado o disposto no § 1 0 deste artigo, será cobrada multa de
mora no valor de:

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

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

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

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

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer no prazo de dez dias do recebimento do Auto de
Infração;
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b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o

pagamento ocorrer após o prazo previsto no item a" e até trinta dias
contados do recebimento do Auto de lnf ração;

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item "b" e antes de sua
inscrição em dívida ativa.

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

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

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

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

valores restabelecidos aos seus percentuais máximos.
Seção IV

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

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

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

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

o Notário e o Registrador remeterão mensalmente, à Secretaria de
Estado da Fazenda, até o décimo quinto dia útil do mês subseqüente
ao da prática do ato, relatório circunstanciado contendo a quantidade
de atos praticados, por espécie e por situação jurídica com e sem
conteúdo financeiro, indicando o valor dos emolumentos cobrados e o
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valor da Taxa de Fiscalização Judiciária recolhida ao Estado, bem
assim as informações relativas à utilização, ao estoque e ao controle
do selo de fiscalização de que trata o art. 26 desta lei, por eles
comprado, conforme dispuser o regulamento.

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

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

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

Capítulo III
Da Fiscalização Judiciária

Art. 26 - A fiscalização judiciária relacionada com a prática dos atos
notariais e de registro e o cumprimento, pelo notário, registrador e
seus prepostos, das disposições e tabelas desta lei será exercida pela
Corregedoria-Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor do Foro,
de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público ou do
interessado, sem prejuízo da fiscalização tributária que será exercida
pela Secretaria de Estado de Fazenda, no âmbito de suas respectivas
competências.

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

§ 20 - A aposição do selo de fiscalização constitui requisito de
validade para os documentos sujeitos à autenticação ou ao
reconhecimento de firma.

§ 30 - 0 selo de fiscalização conterá dispositivos de segurança que
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impeçam sua falsificação e adulteração, e a sua utilização será
disciplinada por ato normativo conjunto da Corregedoria-Geral de
Justiça e da Secretaria de Estado de Fazenda, que controlará,
diretamente ou mediante contrato, sua confecção, aquisição,
armazenagem, transporte e distribuição, devendo o referido ato
dispor, entre outros, sobre:

- especificação de cores, dimensões e dizeres;
II - condições de impressão;
III - numeração em série;
IV - qualidade do papel a ser utilizado;
V - especificações de fundo e imagens;
VI - valor de face.
§ 4° - O selo será comprado junto à Secretaria de Estado da

Fazenda pelo Notário e Registrador, e o custo de compra será
deduzido quando do recolhimento, pelo titular da serventia, da Taxa
de Fiscalização Judiciária devida no período.

§ 5° - O valor unitário do selo de fiscalização a que se refere o
parágrafo anterior será de R$0,25 (vinte e cinco centavos).

§ 60 - Poderá ser exigida a utilização de selo de cor diferenciada
para o ato notarial e de registro em razão de sua natureza, espécie,
valor ou faixa de valores, bem como do valor ou faixa de valores da
respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária.

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

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

II - deixar de fornecer recibo circunstanciado dos emolumentos
cobrados;

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

§ 1° - A multa a que se refere o "caput" será imposta pelo
Corregedor-Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor do Foro,
mediante processo administrativo-disciplinar, garantida a ampla
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defesa.

§ 20 - Na hipótese de recebimento de valor indevido ou em excesso,
o notário ou registrador fica obrigado a restituir ao interessado o dobro
da quantia irregularmente recebida.

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

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

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

Capítulo IV
Da Compensação dos Atos Gratuitos e

da Complementação de Receita às Serventias Deficitárias
Seção 1

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

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

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

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

III - o valor a ser repassado para cada ato gratuito será obtido por
meio da divisão do montante arrecadado no mês, deduzidos os custos
operacionais, pelo número de atos gratuitos praticados no mês
imediatamente anterior.
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Art. 29 - Os valores a que se refere o inciso 1 do artigo anterior

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

§ 1° - A destinação dos recursos a que se refere o "caput" atenderá
à seguinte ordem de prioridade, observada a disponibilidade de saldo:

- compensação dos atos gratuitos relativos ao registro civil de
nascimento e de óbito, até o limite de R$30,00 (trinta reais) por ato;

II - ressarcimento pelos casamentos gratuitos, até o limite de R$
90,00 (noventa reais) por casamento.

§ 2° - Se o saldo não for suficiente e inexistir superávit do mês
anterior, o atendimento à ordem de prioridade prevista neste artigo far-
se-á mediante rateio.

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

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

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

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

Art. 31 - O Notário e o Registrador cuja serventia possua receita
bruta média mensal superior a R$600,00 (seiscentos reais) depositará
em conta corrente específica, o equivalente a 6% (seis por cento) dos
valores mensais recebidos a título de emolumentos.

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

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

II - suplementação dos valores, na ordem e até os limites indicados
no § 1° do art. 29, caso a compensação ou o ressarcimento nele
previstos tenham se realizado mediante o sistema de rateio na forma
do § 20 do art. 29.

rs
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Parágrafo único - Se o saldo não for suficiente e inexistir

superávit do mês anterior, o atendimento à ordem de prioridade
prevista neste artigo far-se-á mediante rateio.

Seção III
Das Disposições Comuns

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

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

II - três representantes da classe dos Notários e Registradores de
Minas Gerais.

§ 1° - A comissão gestora escolherá, entre seus membros, um
coordenador e respectivo suplente, com mandato de um ano, vedada
a recondução.

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

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

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

- pelos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais, até o quinto
dia útil do mês subseqüente ao de referência, certidão declarando o
número de atos de registro civil gratuitos praticados, separados por
espécie;

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

§ 1° - As contas correntes de que tratam os arts. 29 e 31 deverão
ser abertas em estabelecimento bancário oficial.

§ 2 0 - As informações referidas neste artigo serão entregues também
à Corregedoria-Geral de Justiça e à Secretaria de Estado da Fazenda,
preferencialmente em meia magnético, em igual prazo.

§ 30 - A hipótese de não ter havido, no mês de referência, prática de
atos e o conseqüente recebimento de valores sujeitos ao disposto nos
arts. 29 e 31, não dispensam a notário ou o oficial de registro de
proceder à.comunicação prevista neste artigo, até o 5 0 (quinto) dia útil
do mês subseqüente.

§ 40 - A falta da comunicação prevista nos § 20 e 30 deste artigo
sujeita o notário e o registrador às penalidades administrativas da Lei
Federal n°8.935, de lede novembro de 1994.

Art. 35 - O repasse devido aos Oficiais do Registro Civil das
Pessoas Naturais será efetuado pela comissão gestora, na mesma
proporção dos atos gratuitos praticados, até o dia vinte do mês
subseqüente ao da prática dos atas, considerando os valores de
compensação previstos nesta lei e descontados os custos
operacionais.

§ 1° - O repasse às serventias deficitárias a que se refere o inciso 1
do art. 32 far-se-á até o dia vinte e cinco do mês subseqüente ao de
referência da prática dos atos.

§ 20 - A suplementação dos valores a que se refere o inciso II do art.
32 far-se-á até o dia trinta do mês subseqüente ao de referência da
prática dos atos.

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

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

- a arrecadação discriminada por item de cada uma das tabelas
anexas a esta lei;

II - o repasse realizado pela comissão gestora às serventias,
discriminado por espécie de ato notarial e de registro gratuito.

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

Seção IV
Da Fiscalização da Compensação dos Atos Sujeitos

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

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

Parágrafo único - Na hipótese do "caput", o recolhimento do débito
antes da adoção de qualquer medida administrativa não eximirá o
infrator da responsabilização disciplinar cabível, bem como ensejará a
aplicação das penalidades previstas na Lei Federal n°8.935, de 18 de
novembro de 1994.

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

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

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

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

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

Seção V
Disposições Transitórias

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

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

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

Art. 44 - Relativamente ao selo de fiscalização, até que seja
expedido o ato normativo conjunto de que trata o § 30 do ai. 26,
continua em vigor as normas expedidas pelo Tribunal de Justiça do
Estado e pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Capítulo V
Disposições Finais

Ai. 45 - Os serviços notariais e de registro manterão,
permanentemente, preposto apto a fornecer ao usuário informações
relativas à cobrança dos emolumentos, munido de cópia atualizada
desta lei.

Art. 46 - E vedada a propaganda relativa aos serviços notariais e de
registro e a sua agenciação, ficando o infrator sujeito às penalidades
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disciplinares.

Art. 47 - A parte que discordar da contagem, cobrança ou
pagamento de valores poderá reclamar à Corregedoria-Geral de
Justiça ou ao Juiz de Direito Diretor do Foro.

Art. 48 - Considera-se folha, para efeito de cobrança de valores, a
manuscrita, a datilografada ou a impressa por sistema de
computação.

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

§ 2° - A folha datilografada terá no mínimo quarenta linhas, e a linha,
no mínimo, cinqüenta letras.

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

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

§ 5° - E vedada a utilização de tarjas, faixas ou de qualquer espécie
de desenho que se sobreponha ou atravesse o texto.

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

Art. 49 - Os valores constantes no texto e nas tabelas anexas a esta
lei serão atualizados anualmente pela variação da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UFEMG -, prevista no art. 224 da Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975, devendo a Corregedoria-Geral de
Justiça publicar as respectivas tabelas sempre que ocorrerem
alterações.

§ 1° . A primeira atualização dos valores constantes no texto e nas
tabelas anexas ocorrerá em 1° de janeiro de 2005.

§ 2° - Na hipótese de extinção da UFEMG, a atualização dos valores
far-se-á pela variação do índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice que
vier a substituí-lo.

Art. 50 - As serventias notariais e de registro vagas deverão ser
submetidas a concurso, na forma prevista no art. 16 da Lei Federal n°
8.935, de 18 de novembro de 1994, no prazo máximo de seis meses a
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contar da vacância ou da criação da serventia, sob pena de
responsabilidade administrativa do agente público competente.

Art. 51 - Os titulares de serventias notariais e de registro, nos termos
do art. 17 da Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994,
poderão participar do concurso de remoção de serventias vagas,
observada a especialidade.

Art. 52 - Os candidatos ao concurso público de provas e títulos de
serventias notariais e de registro serão declarados habilitados na
rigorosa ordem de habilitação com a escolha do aprovado da
serventia exercida segundo essa ordem.

Art. 53 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, para
produzir efeitos a partir do dia 1° de fevereiro de 2004.

Art. 54 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a
Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, a Lei n° 13.314, de 21 de
setembro de 1999, a Lei n° 13.438, de 30 de dezembro de 1999, a Lei
n° 14.083, de 6 de dezembro de 2001, a Lei n° 14.576, de 15 de
janeiro de 2003 e a Lei n° 14.579, de 17 de janeiro de 2003.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente e relator - Chico Simões (voto contrário)

- Sebastião Helvécio - Doutor Viana - Célio Moreira - Mauro Lobo -
Antônio Carlos Andrada.

* - Os Quadros do Anexo das Tabelas 1 a 8 foram publicadas na
edição do "Diário do Legislativo" no dia 19.12.2003.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.084/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

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

O projeto de lei foi encaminhado preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria. Vem agora a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, no 1° turno, em
cumprimento ao disposto no art. 188, c/c o art. 102, VI, "a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei em estudo 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, os órgãos estaduais
de educação, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente e o Ministério Público..

A iniciativa da proposição reveste-se de inegável relevância, diante
da necessidade de se implementar uma política pública eficaz que
garanta a presença do estudante na sala de aula. Para a consecução
desse objetivo, a legislação federal já estabeleceu os comandos
básicos, tornando-se imprescindível a regulamentação das ações que
possibilitem tornar efetivo o direito à permanência do aluno na escola
e a reinserção do aluno evadido em prazo exíguo. As disposições do
projeto prevêem as diretrizes na construção de uma parceria entre os
órgãos envolvidos na questão, respeitadas as funções afetas a cada
um deles.

O inciso VI do art. 24 da Lei n° 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB -, define que o controle de
freqüência é atividade inerente aos misteres da escola, conforme
disposto em seu regimento e normas do respectivo sistema de ensino,
e exige a freqüência mínima de 75% do total de horas letivas para
aprovação. Posteriormente, a Lei Federal n° 10.287, de 20/9/2001,
alterou o art. 12 da LDB, acrescentando, entre as incumbências dos
estabelecimentos de ensino, 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 de 50% do percentual
permitido em lei.

A partir desse comando, foi editada, em 14/3/2000, a Resolução
Conjunta n° 1, com o título de "BH na Escola - Registro de Freqüência
Escolar", que procura regulamentar essas ações para a Capital. Não
obstante a importância da citada resolução, torna-se relevante a
edição de uma lei, que regulamente a matéria no âmbito de todo o
Estado.

A questão da evasão escolar deve ser analisada tendo como
parâmetro o processo de democratização do ensino. A
universalização do ensino fundamental e a expansão das taxas de
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matricula, ocorridas nos últimos anos, são avanços animadores.
No entanto, do ensino básico ao ensino superior, os índices de evasão
escolar são altamente significativos, piores no Brasil que nos países
mais pobres da América Latina.

A evasão escolar apresenta-se sob duas faces distintas. Por um
lado, resulta de uma decisão do aluno, com base em motivação
pessoal. Por outro lado, decorre de uma combinação de fatores
escolares e socioeconômicos, caracterizando-se, nesse caso, mais
como exclusão do que propriamente como evasão.

Os dados do Censo Demobgráfico de 2000 mostram que existe
quase 1.500.000 crianças de 7 a 14 anos sem matrícula ou evadidas
das escolas, ou seja, 5,5% dos brasileiros nessa faixa etária. Minas
Gerais não é uma exceção a essa condição nacional. Conforme as
últimas informações estatísticas, de uma população de 2.789.444
estudantes, de 7 a 14 anos, 4,16% estão fora da sala de aula, ou seja,
116.050 estudantes.

Diante dessa realidade, o Estado deve envidar todos os esforços
possíveis para conseguir que as crianças e os adolescentes
permaneçam na escola. Nesse aspecto, cabe ao Poder Legislativo
uma ação incisiva, na busca de todos os meios que facilitem o
cumprimento das determinações da legislação federal existente.

Sem entrar no aspecto da qualidade do ensino - talvez um dos
maiores entraves a uma política educacional de resultados - é
primordial e prioritário que se consiga a presença de todas as crianças
e de todos os jovens na escola. Muitos programas, na área social, têm
sido incrementados com esse objetivo, como o Bolsa-Escola. Essas
medidas são relevantes, mas torna-se imprescindível um controle, por
parte dos órgãos públicos, visando a uma ação individualizada, que
busque o evadido de volta para a escola. E isso o que o projeto
propõe.

Os prazos estabelecidos pela proposição são adequados e
suficientes, já tendo sido colocados em prática na Capital. No entanto,
para uma maior agilidade na aplicação da lei, sugerimos que a matéria
seja regulamentada, por meio de resolução conjunta dos órgãos
envolvidos, para que, cada qual na sua área de atuação, detalhe os
procedimentos para a consecução dos objetivos pretendidos.

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

1084/2003 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 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.".

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ana Maria

Resende - Dalmo Ribeiro Silva - Weliton Prado.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N°21/2003
Comissão de Administração Públicab

Relatório
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei

Complementar n° 21/2003 dispõe sobre o acesso, conferido ao
Ministério Público do Estado, a banco de dados de caráter público ou
relativo a serviço de relevância pública.

Aprovada no 1° turno, retorna a proposição a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do ai. 192, c/c o art.
189, "caput', do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em referência visa a acrescentar o inciso XIV ao ai.

167 da Lei Complementar n°34, de 1994, que trata da organização do
Ministério Público, de modo a assegurar a essa instituição, no
desempenho de suas atribuições, a faculdade de consultar banco de
dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública.
Disposição análoga está prevista no inciso VIII do art. 80 da Lei
Complementar Federal n° 75, de 1993, que dispõe sobre a
organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da
União, cujas disposições aplicam-se subsidiariamente aos órgãos
correspondentes dos Estados membros da Federação.

Ora, o Ministério Público, na condição de órgão permanente e
essencial à função jurisdicional do Estado, tem o dever constitucional
de zelar pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme prevê o ai.
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119 da Constituição Estadual. Na condição de fiscal da lei e tendo
em vista o alcance de seus objetivos institucionais, o ordenamento
positivo deve dotar a instituição dos instrumentos necessários à
defesa efetiva da ordem jurídica. Aliás, quem quer os fins deve
disponibilizar os meios de ação para se alcançar determinada
finalidade, o que é natural. Entretanto, a par das atribuições
constitucionais e infraconstitucionais cometidas ao Ministério Público
em Minas Gerais, não existe previsão explícita que lhe faculte o
acesso a banco de dados de caráter público, o que pode comprometer
a eficiência de sua atuação, com reflexos negativos na sociedade.
Assim, nada mais razoável que garantir expressamente ao Parquet a
faculdade de tomar providências dessa natureza, pois tal medida,
além de fortalecer o órgão em apreço, vai ao encontro da idéia
essencial de cidadania, uma vez que, em última análise, o Ministério
Público existe para proteger o cidadão.

Dessa forma, seguindo os mesmos delineamentos expendidos no
parecer de 1° turno, a inovação que se pretende introduzir no
ordenamento jurídico por meio deste projeto é de significativa
relevância para o interesse da coletividade, o que destaca a
conveniência e a oportunidade da matéria.

Entretanto, a proposição merece alguns aprimoramentos, a fim de
se evitarem comportamentos exorbitantes do Ministério Público no
exercício de suas prerrogativas. Assim, afigura-se-nos razoável
restringir a competência do órgão nas hipóteses de sigilo legal e de
inviolabilidade dos direitos individuais.

Ademais, torna-se oportuno acrescentar dispositivos ao art. 3 0 da Lei
Complementar n° 67, de 2003, que cria o Fundo Especial do Ministério
Público do Estado - FUNEMP. O preceito em questão trata dos
recursos do Fundo, entre os quais se destacam as dotações
orçamentárias próprias e os repasses de valores oriundos de
convênios firmados com órgãos estaduais e federais. Todavia, não
existe previsão expressa quando aos valores e bens oriundos de
termos de ajustamento de conduta firmados no âmbito das
Promotorias que atuam na proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Igualmente,
não há menção explícita no tocante aos valores provenientes de
despesas com perícias técnicas realizadas, nas hipóteses em que o
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citado órgão atuar promovendo inquérito civil, outro procedimento
administrativo e ação civil pública. No intuito de suprir essa lacuna e
aprimorar o conteúdo da mencionada lei complementar, apresentamos
o Substitutivo n° 1.

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

Complementar n°21/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre o acesso, conferido ao Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, a banco de dados de caráter público ou relativo a
serviço de relevância pública edá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 67 da Lei Complementar n°34, de 12 de setembro de

1994, fica acrescido do seguinte inciso XIV:
"Art. 67- .....................................................
XIV - consultar banco de dados de caráter público ou relativo a

serviço de relevância pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo legal
e a inviolabilidade dos direitos individuais.".

Art. 20 - O art. 30 da Lei Complementar n° 67, de 22 de janeiro de
2003, fica acrescido dos seguintes incisos VII e VIII:

"Art. 3°- .....................................................
VII - valores e bens oriundos de termos de ajustamento de conduta

firmados no âmbito das Promotorias que atuam na proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;

VIII - valores provenientes de despesas com perícias técnicas
realizadas, nas hipóteses em que o Ministério Público atuar
promovendo inquérito civil, outro procedimento administrativo e ação
civil pública, proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.".

Art. 30 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Fábio

Avelar - Jô Moraes.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
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CONSTITUIÇÃO N° 23/2003

Comissão Especial
Relatório

De autoria de 1/3 dos membros desta Casa e tendo como primeiro
signatário o Deputado Chico Simões, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 23/2003 acrescenta dispositivo ao art. 73 da
Constituição do Estado.

Aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 1, retorna-nos a
matéria para receber parecer de 20 turno, cabendo-nos também
elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a introduzir na Constituição do

Estado dispositivo que determina a obrigatoriedade de publicação de
demonstrativo da despesa com pessoal, discriminada por cargo,
emprego ou função, e respectivas vantagens.

Conforme esta Comissão Especial já se manifestou quando da
análise da matéria no 1° turno, a proposição é relevante e oportuna. A
publicidade é princípio constitucional ao qual deve se submeter a
administração pública, constituindo-se, portanto, em dever para os
administradores e direito dos administrados. A participação no
processo de tomada de decisões e o controle da gestão pública,
pressupostos da democracia e da cidadania, somente poderão ser
efetivamente exercidos se a administração pública os torna possíveis
e os incentiva por meio da publicidade e transparência de seus atos.

O art. 73 da Constituição Estadual estatui, em seu "caput", que "a
sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. Seu
§ 1° trata das formas de controle dos atos das unidades
administrativas dos Poderes do Estado e das entidades da
administração indireta, e seu § 20 assegura que é direito da sociedade
manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão,
imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado
público e de que tenham resultado ou possam resultar, entre outras
conseqüências, ofensa à moralidade administrativa e ao patrimônio
público.

Entre os tipos de controle dos atos das unidades administrativas dos
Poderes do Estado e das entidades da administração indireta
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previstos nas Constituições da República e do Estado, está o
controle direto, que é aquele exercido pelo cidadão e pelas
associações representativas da comunidade, mediante amplo e
irrestrito exercício do direito de petição e representação perante órgão
de qualquer poder e entidade da administração indireta.

Portanto, a medida proposta está em consonância com os preceitos
constitucionais, uma vez que tem como objetivo precípuo conferir
maior transparência, por meio da publicidade, às ações praticadas
pela administração pública, relativas a despesas de pessoal,
democratizando o controle e ampliando os seus instrumentos, além de
facilitar e contribuir para que o Poder Legislativo possa exercer a
contento parte de sua missão institucional, a de Poder fiscalizador.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda

à Constituição n° 2312003, no 20 turno, na forma do vencido no 1°
turno.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Fábio Avelar, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Chico Simões.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 23/2003

Acrescenta dispositivo ao art. 73 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 73 da Constituição do Estado fica acrescido do

seguinte § 30:
"Art. 73- ......................................................
§ 3° - Os Poderes do Estado, seus órgãos e entidades, o Tribunal de

Contas e o Ministério Público publicarão, no órgão oficial do Estado e
por meio eletrônico de acesso público, até o vigésimo dia do mês
subseqüente ao trimestre vencido, demonstrativo da despesa mensal
realizada no trimestre anterior com remuneração, subsídio e verbas
indenizatórias, incluídas as vantagens de natureza pessoal ou de
qualquer outra natureza, de seus servidores, empregados públicos e
agentes políticos, ativos e inativos, discriminada por unidade
orçamentária e por cargo, emprego ou função e respectivos números
de ocupantes ou membros.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.
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PARECER PARA O 20 TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 25/2003
Comissão Especial

Relatório
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo

como primeiro signatário o Deputado Neider Moreira, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 2512003, que altera o parágrafo único do
art. 195 da Constituição do Estado.

Aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 1, a matéria retorna a esta
Comissão Especial para receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
do disposto no art. 111, 1, "a", do Regimento Interno. A redação do
vencido é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise pretende assegurar o ensino de noções de

Direito Eleitoral nas escolas públicas do ensino médio. Os direitos
políticos são denominados direitos individuais exercidos coletivamente
e dizem respeito à liberdade de associação e reuniho, de organização
política e sindical, à participação política e eleitoral, ao sufrágio
universal, entre outros.

O Brasil, conforme dados estatísticos do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE - , é um país jovem. Em Minas Gerais,
o eleitorado apurado em 2002 na faixa etária de 16 a 17 anos foi de
206.327 jovens, que, às vezes, não têm conhecimento sobre direitos
políticos, cidadania, voto, capacidade eleitoral, etc.

Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em sua obra
"Comentários à Constituição Brasileira", de 1988, denomina-se Direito
Eleitoral "todas as normas relativas a eleições, quer as concernentes
ao preparo e realização, quer as referentes à sua apuração e a
diplomação dos eleitos.".

O ensino de noções de Direito Eleitoral poderá difundir a importância
do exercício do direito de votar, mostrando a relevância do voto e seu
significado para a democracia e permitindo que os jovens reavaliem
seu papel como cidadãos e agentes de mudanças para a família, a
comunidade e a sociedade nas quais se encontram inseridos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n°25/2003 na forma do vencido no l turno.
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Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 25/2003

Altera o parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 195-
Parágrafo único - Para assegurar o estabelecido neste artigo, o

Estado deverá garantir o ensino de Filosofia, Sociologia e Noções de
Direito Eleitoral nas escolas públicas do ensino médio.".

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

Jô Moraes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Neider
Moreira.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 43/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei
Complementar n° 43/2003, encaminhado a esta Casa por meio da
Mensagem n° 117/2003, dispõe sobre a cessão de integrantes da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar para entidades
associativas de militares e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/10/2003, foi o projeto
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade, e a esta Comissão, que
opinou por sua aprovação.

Aprovado no 1° turno, retorna agora o projeto a esta Comissão para
receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do art. 189 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende possibilitar que membros da

Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar sejam colocados à disposição
de suas entidades associativas, desde que eleitos para exercerem
cargos de direção, sem prejuízo da remuneração e das demais
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vantagens do posto ou da graduação do militar.

Como já foi observado pelas comissões que analisaram a matéria no
1 0 turno, trata-se de um benefício a ser concedido aos policiais
militares e aos bombeiros, com vistas ao fortalecimento de suas
instituições representativas.

Importa ainda ressaltar que, como os policiais militares e os
bombeiros não podem se sindicalizar, em face de vedação
constitucional, o estímulo do Estado para fortalecer as entidades
representativas de tais corporações mostra-se medida razoável que
vai ao encontro do interesse público. Ademais, a instituição de tal
benefício, por não acrescentar custos financeiros diretos para o poder
público, representa um importante instrumento governamental na
valorização dos membros de instituições que desenvolvem tarefas das
mais importantes entre as atribuições estatais.

Vaie também lembrar que, ao instituir tal benefício, o projeto cuidou
de estabelecer limites para que a cessão dos servidores não afete a
prestação dos serviços próprios daquelas categorias, resguardando,
dessa forma, o interesse público.

Entendemos que o projeto se reveste de mérito, devendo ser
acolhido por esta Casa. Propomos, todavia, alguns aprimoramentos
ao projeto por meio das Emendas ns° 1 e 2, que apresentamos. A
Emenda n° 1 visa a alterar o tempo permitido para o afastamento do
militar, que passa a ser de três anos, e não mais de dois, como
previsto no projeto original. A Emenda n° 2 altera a proporção que
deverá ser observada entre o número de militares cedidos e o número
de filiados em cada entidade representativa. Julgamos que tais
emendas são oportunas e vão ao encontro do interesse público.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto

de Lei Complementar n° 4312003 com as Emendas nos 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao § 2 0 do art. l°a seguinte redação:
"Art. 1°-...
§ 20 - A disponibilidade remunerada a que se refere o "caput" deste

artigo se dará pelo período máximo de três anos, permitida uma
recondução por igual período.".
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EMENDA N°2

Dê-se aos incisos 1 e II do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 -

- de 2.000 ( dois mil) a 3.000 ( três mil) filiados, 1 ( um)
representante;

II - de 3001 (três mil e um ) a 8.000 ( oito mil) filiados, 2( dois)
representates;".

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro

Silva - Jô Moraes.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 4412003
(Nova Redação, nos Termos do § 1°do Art. 138 do Regimento

Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela cria o

Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP - e dá outras providências.
Aprovado no 10 turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela

Comissão de Administração Pública, vem, agora, a proposição a esta
Comissão, a fim de receber parecer para o 20 turno, em conformidade
com o art. 189 do Regimento Interno.

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

O projeto de lei em análise tem como objetivo criar o Fundo
Financeiro de Previdência - FUNFIP -, vinculado ao Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -,
em substituição à Conta Financeira de Previdência - CONFIP -,
instituída pelo art. 49 da Lei Complementar n° 64, de 2002,
promovendo as alterações necessárias nesse texto legal. Acrescenta
como recursos a serem depositados no FUNFIP as receitas
provenientes da União destinadas ao pagamento de benefícios
previdenciários, ressalvados os créditos devidos à conta da
compensação financeira entre os regimes de previdência prevista no §
90 do art. 201 da Constituição da República.

A transformação da CONFIP em FUNIFIP justifica-se pelo disposto
no art. 16 da Medida Provisória n° 2.181, de 2001, que autoriza a
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União, até 31/1212003, a adquirir dos Estados e do Distrito
Federal créditos relativos à participação governamental obrigatória
nas modalidades de 'royalties', participações especiais e
compensações financeiras relativos à exploração de recursos hídricos
para fins de energia elétrica, petróleo e gás natural", e obriga, em seu
§ 4°, que os Certificados Financeiros do Tesouro - CFT -, recebidos
pelo Estado, sejam empregados no pagamento de dívidas com a
União e suas entidades ou na capitalização dos fundos de
previdência.

Assim, para que o Estado possa utilizar os recursos oriundos dos
"royalties" relacionados na Medida Provisória n° 2.181 para
pagamento de benefícios previdenciários dos segurados cujo
provimento tenha ocorrido antes de 31/12/2001, esses devem estar,
obrigatoriamente, vinculados a um fundo previdenciário.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei

Complementar n° 44/2003 na forma do vencido no 1° turno, com as
Emendas n°5 1 a 3, que apresentamos.

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de

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

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

§ 1° - A aliquota de contribuição patronal será equivalente ao dobro
da alíquota de contribuição prevista no "caput" deste artigo.

§ 2° - As alíquotas das contribuições previstas neste artigo serão
objeto de reavaliação atuarial anual.".

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

§ 4 0 - A alíquota de contribuição mensal dos servidores inativos e
pensionistas em gozo de benefícios em 31 de dezembro de 2003,
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bem como aqueles que já adquiriram o direito aos benefícios na
referida data, incidirá sobre a parcela dos proventos e das pensões
que superem 50% do limite máximo estabelecido para os benefícios
do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da
Constituição da República.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o

art. 20 da Lei Complementar n° 70, de 30 de julho de 2003.".
EMENDA N°3

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Até que se complete o prazo de noventa dias da

publicação desta lei complementar, permanecem em vigor as atuais
alíquotas de contribuição, salvo as alíquotas de que trata o art. 85 da
Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2003, cujo recolhimento
não será obrigatório para os membros e servidores do Poder
Legislativo do Estado de Minas Gerais que requererem a sua exclusão
da assistência de que trata o mencionado artigo.".

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Chico Simões -

José Henrique - Doutor Viana - Sebastião Helvécio (voto contrário às
Emendas n

o
s 1 a 3) - Jayro Lessa.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°44/2003

Cria o Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP -,

de natureza contábil, sem personalidade jurídica, que, nos termos
desta lei, substitui, em todas as suas atribuições, a Conta Financeira
de Previdência - CONFIP -, instituída pelo art. 49 da Lei
Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

§ 1° - O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG - será a entidade gestora do FUNFIP.

§ 2° - O grupo coordenador do FUNFIP será constituído por
representantes da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
da Secretaria de Estado de Fazenda e do IPSEMG.
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§ 30 - A Secretaria de Estado de Fazenda atuará como agente

financeiro do FUNFIP.
§ 40 - O agente financeiro não será remunerado.
§ 50 - O FUNFIP se extinguirá quando cessar a obrigação de

pagamento dos benefícios por ele devidos, ocasião em que seus
eventuais saldos serão transferidos para o Fundo de Previdência do
Estado de Minas Gerais - FUNPEMG.".

Art. 20 - Os arts. 36 e 49 da Lei Complementar n° 64, de 25 de
março de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 36 - Os recursos das contribuições a que se referem os arts. 29
e 30 desta lei serão destinados ao Fundo Financeiro de Previdência -
FUNFIP e ao Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais -
FUNPEMG, observado o disposto nos arts. 37 e 50 desta lei.

"Art. 49 - Compete ao FUNFIP prover os recursos necessários para
garantir o pagamento dos benefícios concedidos na forma do art. 38,
observado o disposto nos arts. 39 e 50 desta lei.".

Art. 30 - o título da Seção 1 do Capítulo II da Lei Complementar n°
64, de 25 de março de 2002, passa a ter a seguinte redação: Do
Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP".

Art. 40 - Fica substituído o termo "CONFIP" por "FUNFIP" no "caput"
do art. 39, no "caput", no inciso VII e no § 2 0 do art. 50, no "caput" e
nos incisos II, III e IV do art. 51, no parágrafo único do art. 78, no
"caput" e no parágrafo único do art. 81, no "caput" e no parágrafo
único do art. 82 e no art. 83 da Lei Complementar n° 64, de 25 de
março de 2002.

Art. 50 - Fica acrescentado ao art. 50 da Lei Complementar n° 64, de
25 de março de 2002, o seguinte inciso X:

"Art. 50- ..................................................................
X - receitas provenientes da União destinadas ao pagamento de

benefícios previdenciários, ressalvado o disposto no art. 56, IV, desta
lei.".

Art. 60 - O Poder Executivo republicará o texto consolidado e
atualizado com todas as alterações da Lei Complementar n° 64, de 25
de março de 2002, no prazo de noventa dias contados da publicação
desta lei.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.080/2003
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo alterar a Lei n° 12.426, de 27/12/96, que dispõe sobre o
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD.

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda
n o 4, retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer de 20
turno e para que seja elaborada a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
A proposição em comento, entre outras medidas, pretende alterar as

alíquotas do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" eDoação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, previstos na Lei n° 12.426, de
27/12/96.

Por meio da Mensagem n° 106/2003, o Governador alega que o
projeto pretende aprimorar o regime tributário daquele imposto no
Estado, em razão da realidade constatada nos demais Estados. A
arrecadação desse tributo em Minas Gerais está muito inferior,
quando comparada a outras unidades da Federação.

O Projeto redefine as alíquotas do ITCD, distinguindo as hipóteses
de "causa mortis" daquelas relativas à doação. São estabelecidas
novas faixas de incidência do imposto e também é alterada sua base
de cálculo, que passa a ter como parâmetro de referência a Unidade
Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG -, para evolução da
alíquota e restabelecimento do padrão monetário da cobrança.

A proposição estipula critérios para verificação do valor patrimonial
dos bens sujeitos a inventário ou doação, para fins de cálculo do
imposto respectivo, possibilitando ao contribuinte interpor recurso,
quando este discordar do valor da base de cálculo apurado pela
Fazenda Pública.

O vencido em 1° turno consolida a legislação existente, revoga as
leis anteriores e aprimora a forma de tributação e arrecadação,
possibilitando ao Estado uma arrecadação do ITCD em Minas Gerais
condizente com o potencial do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2 0 turno, do
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Projeto de Lei n° 1.080/2003, na forma do vencido em 1° turno.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Doutor Viana.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.080/2003

Dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis" e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.

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

Da Incidência
Art. 10 - O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis' e Doação de

Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - incide:
- no ato em que ocorrer a transmissão da propriedade de bens ou

direitos, por sucessão legítima ou testamentária;
II - no ato em que ocorrer a transmissão de propriedade de bens e

direitos, por meio de fideicomisso;
III - na doação a qualquer título, ainda que em adiantamento da

legítima;
IV - na ação de separação judicial ou de divórcio e na partilha de

bens na união estável, incidindo o imposto apenas sobre o montante
que exceder à meação;

V - na desistência de herança ou legado com determinação do
beneficiário;

VI - na instituição ou extinção de usufruto não oneroso;
VII - no recebimento de quantias depositadas em contas bancárias

de poupança ou em conta corrente em nome do "de cujus".
§ 1° - O imposto incide sobre a doação ou a transmissão hereditária

ou testamentária de bem imóvel situado em território do Estado e
respectivos direitos, bem como sobre bens móveis, semoventes,
títulos e créditos, e direitos a eles relativos.

§ 20 - O imposto incide sobre a doação se:
- o doador tiver domicílio no Estado, no caso de bens móveis;

II - o doador não tiver residência ou domicílio no Pais, e o donatário
for domiciliado no Estado;

III - os bens imóveis doados estiverem localizados no Estado.
§ 30 - Para os efeitos deste artigo, considerar-se-á doação o ato ou
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fato em que o doador, por liberalidade, transmitir bens, vantagens
ou direitos de seu patrimônio ao donatário, que os aceitará, expressa,
tácita ou presumidamente, incluindo-se as doações efetuadas com
encargos ou ônus.

§ 40 - Nas transmissões não onerosas 'causa mortis", ocorrerão
tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros ou
legatários.

§ 50 - Nas transmissões decorrentes de doações, ocorrerão tantos
fatos geradores distintos quantos forem os donatários do bem, título
ou crédito, ou do direito transmitido.

§ 6° - Considera-se também doação de bens e direitos os seguintes
atos praticados em favor de pessoa sem capacidade financeira,
inclusive quando se tratar de pessoa civilmente incapaz ou
relativamente incapaz:

- a transmissão da propriedade plena ou da nua propriedade;
II - a instituição onerosa de usufruto.

Capitulo II
Da Não-Incidência

Art. 20 - O imposto não incide sobre as transmissões "causa mortis"
e doações em que figurem como herdeiros, legatários ou donatários:

- a União, o Estado ou o Município;
II - os templos de qualquer culto;
III - os partidos políticos e suas fundações;
IV - as entidades sindicais;
V - as instituições de assistência social, as educacionais, culturais e

esportivas, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
VI - as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo Poder

Público.
§ 1° - O disposto neste artigo aplica-se às entidades mencionadas

nos incisos III a V, desde que estas:
- não distribuam nenhuma parcela de seu patrimônio ou de suas

rendas, a qualquer título;
II - apliquem integralmente no País os recursos destinados à

manutenção de seus objetivos institucionais;
III - mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 20 - O disposto neste artigo aplica-se às entidades mencionadas

-
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nos incisos II a VI, desde que os bens, direitos, títulos ou créditos
sejam destinados ao atendimento de suas finalidades essenciais,
observado, ainda, o disposto no parágrafo anterior.

§ 30 - O imposto não incide sobre as transmissões "causa mortis" de
valores não recebidos em vida pelo "de cujus", correspondentes a
remuneração oriunda de relação de trabalho, bem como a
rendimentos de aposentadoria e pensões.

Capítulo III
Da Isenção

Art. 3° - Fica isenta do imposto:
- a transmissão "causa mortis" de:

a) imóvel de residência urbano ou rural cujo valor não ultrapassar
45.000 (quarenta e cinco mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais - UFEMGs e os familiares beneficiados não tenham outro
imóvel;

b) imóvel cujo valor não ultrapasse 20.000 (vinte mil) UFEMGs,
desde que seja o único transmitido;

c) roupa, utensílio agrícola de uso manual, bem como móvel e
aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências familiares;

II - a transmissão por doação:
a) cujo valor total não ultrapasse 10.000 (dez mil) UFEMGs;
b) de bem imóvel doado pelo Poder Público a particular, no âmbito

de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda ou em
decorrência de calamidade pública.

c) roupa, utensílio agrícola de uso manual, bem como móvel e
aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências familiares.

§ 1° - O regulamento disporá sobre a forma de comprovação dos
valores indicados no "caput' deste artigo, para fins de reconhecimento
das isenções.

§ 20 - O valor da UFEMG deverá ser o vigente na data da avaliação.
Capítulo IV

Do Cálculo do Tributo
Seção 1

Base de Cálculo
Art. 40 - A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou

direitos transmitidos, expressos em moeda corrente nacional e em seu
equivalente em UFEMG.

WIk
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§ 1° - Nos casos a seguir especificados, a base de cálculo do

imposto é:
- 1/3 (um terço) do valor dos bens, na transmissão não onerosa do

domínio útil;
II - 2/3 (dois terços) do valor dos bens, na transmissão não onerosa

do domínio direto;
III - 1/3 (um terço) do valor dos bens, na instituição do usufruto, por

ato não oneroso, bem como no seu retorno ao nu-proprietário;
IV - 2/3 (dois terços) do valor dos bens, na transmissão não onerosa

da nua-propriedade.
§ 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se valor venal o valor de

mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da
avaliação ou da realização do ato ou contrato de doação, na forma
que dispuser o regulamento.

Art. 50 - Em se tratando de ações representativas do capital de
sociedade, a base de cálculo é determinada segundo a sua cotação
média alcançada na Bolsa de Valores, na data da transmissão, ou na
imediatamente anterior, quando não houver pregão ou quando essas
não tiverem sido negociadas naquele dia, regredindo-se, se for o
caso, até o máximo de cento e oitenta dias.

Parágrafo único - Nos casos em que a ação, quota, participação ou
qualquer título representativo do capital de sociedade não for objeto
de negociação ou não tiver sido negociado nos últimos cento e oitenta
dias, admitir-se-á o respectivo valor patrimonial na data da
transmissão.

Art. 60 - O valor da base de cálculo não será inferior, em se tratando
de imóvel:

- urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;

II - rural ou direito a ele relativo, ao valor total do imóvel declarado
pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR.

Parágrafo único - Constatado que o valor utilizado para lançamento
do IPTU ou do ITR é notoriamente inferior ao de mercado, admitir-se-á
a utilização de coeficiente técnico de correção para apuração do valor
venal do imóvel, nos termos do § 20 do art. 40 desta lei.

Art. 70 - Os valores constantes nesta lei são expressos em Unidade

rs
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Fiscal do Estado de Minas Gerais - LJFEMG -, prevista no art. 224
da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Art. 80 - Na hipótese de extinção da UFEMG, a atualização dos
valores constantes nesta lei far-se-á pela variação do índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna - IGP-Dl, da Fundação Getúlio
Vargas, ou de outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 9° - O valor da base de cálculo será considerado na data da
abertura da sucessão, do contrato de doação ou da avaliação,
devendo ser atualizado a partir do dia seguinte, segundo a variação
da UFEMG, até a data prevista na legislação tributária para o
recolhimento do imposto, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 10 -. O valor venal dos bens ou direitos transmitidos será
declarado pelo contribuinte, ficando sujeito à homologação pela
Fazenda Estadual, mediante procedimento de avaliação.

Parágrafo único - Discordando da avaliação efetuada pela Fazenda
Estadual, o contribuinte poderá, no prazo de dez dias úteis, contados
do momento em que comprovadamente tiver ciênda do fato, requerer
avaliação contraditória, observado o seguinte:

- o requerimento deverá ser apresentado à repartição fazendária
onde tiver sido processada a avaliação, podendo o requerente juntar
laudo técnico;

II - não estando o requerimento acompanhado de laudo, poderá o
contribuinte indicar assistente para acompanhar os trabalhos de
avaliação a cargo do órgão responsável pela avaliação impugnada;

III - no prazo de quinze dias, contados do recebimento do pedido, a
repartição fazendária emitirá parecer fundamentado nos critérios
adotados para a avaliação e, no mesmo prazo, o assistente, se
indicado, emitirá seu laudo;

IV - o requerimento instruído com o parecer e com o laudo do
assistente será encaminhado ao responsável pela repartição
fazendária, a quem competirá decidir, conclusivamente, sobre o valor
da avaliação, no prazo de quinze dias.

Seção II
Da Alíquota

Art. 11 - O imposto será calculado aplicando-se as seguintes
alíquotas sobre o valor total fixado para a base de cálculo dos bens e
direitos transmitidos:
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- por "causa mortis":

a) 3% (três por cento), se o valor total dos bens e direitos for de até
90.000 (noventa mil) UFEMGs;

b) 4% (quatro por cento), se o valor total dos bens e direitos for de
90.001 (noventa mil e uma) até 450.000 (quatrocentas e cinqüenta
mil) UFEMOs;

c) 5% (cinco por cento), se o valor total dos bens e direitos for de
450.001 (quatrocentas e cinqüenta mil e uma) UFEMO até 900.000
(novecentas mil) UFEMGs;

d) 6% (seis por cento), se o valor total dos bens e direitos for
superior a 900.000 (novecentas mil) UFEMGs;

II - por doação:
a) 2,0 % (dois inteiros por cento), se o valor total dos bens e direitos

for de até 90.000 (noventa mil) UFEMGs;
b) 4 % (quatro por cento), se o valor total dos bens e direitos for

acima de 90.000 (noventa mil) UFEMGs.
Parágrafo único - Na hipótese de transmissão "causa mortis", o

Poder Executivo poderá conceder desconto de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo
de até noventa dias, a contar da abertura da sucessão, conforme
dispuser o regulamento.

Art. 12 - Na hipótese de sucessivas doações entre os mesmos
doador e donatário, serão consideradas todas as transmissões
realizadas a esse título, dentro de cada ano civil, devendo o imposto
ser recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de
cálculo os valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-
se os valores dos impostos já recolhidos.

Capítulo V
Do Contribuinte

Art. 13-O contribuinte do imposto é:
- o herdeiro ou legatário, na transmissão por sucessão legítima ou

testamentária;
II - o donatário, na aquisição por doação;
III - o cessionário, na cessão a título gratuito;
IV - o usufrutuário.
Parágrafo único - Em caso de doação de bens móveis, títulos e

créditos, bem como dos direitos a eles relativos, se o donatário não

rÀ



1732
residir nem for domiciliado no Estado, o contribuinte é o doador.

Capítulo VI
Do Pagamento do Imposto

Seção 1
Do Prazo de Pagamento

Art. 14 - O imposto será pago:
- na transmissão "causa mortis", no prazo de cento e oitenta dias

contados da data da abertura da sucessão;
II - na extinção do usufruto e na substituição de fideicomisso, no

prazo de até quinze dias, contados do fato ou do ato jurídico
determinante da extinção ou da substituição e:

a) antes da lavratura, se por escritura pública;
b) antes do cancelamento da averbação no ofício ou órgão

competente, nos demais casos;
III - na dissolução da sociedade conjugal, sobre o valor que exceder

à meação, transmitido de forma gratuita, no prazo de até quinze dias,
contados da data em que transitar em julgado a sentença;

IV - na partilha de bens, na dissolução de comunhão estável, sobre
o valor que exceder à meação, transmitido de forma gratuita, no prazo
de até quinze dias, contados da data da assinatura do instrumento
próprio ou do trânsito em julgado da sentença, ou antes da lavratura
da escritura pública;

V - na doação de bens, títulos ou créditos que se formalizar por
escritura pública, antes de sua lavratura;

VI - na doação de bens, títulos ou créditos que se formalizar por
escrito particular, no prazo de até quinze dias, contados da data da
assinatura;

VII - na cessão de direitos hereditários de forma gratuita:
a) antes da lavratura da escritura pública, se tiver por objeto bem,

título ou crédito determinados;
b) no mesmo prazo previsto no inciso 1 deste artigo, quando a

cessão se formalizar nos autos do inventário, mediante termo de
desistência ou de renúncia com determinação de beneficiário;

VIII - nas transmissões por doação de bens, títulos ou créditos não
referidos nos incisos anteriores, no prazo de até quinze dias, contados
da ocorrência do fato jurídico tributário.

§ V - O ITCD será pago antes da lavratura da escritura pública e
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antes do registro de qualquer instrumento, nas hipóteses previstas
nesta lei.

§ 2° - A alienação de bem, título ou crédito no curso do processo de
inventário, mediante autorização judicial, não altera o prazo para
pagamento do imposto devido pela transmissão decorrente de
sucessão legítima ou testamentária.

§ 3° - Na hipótese de bens imóveis, em que o inventário ou o
arrolamento se processar fora do Estado, a carta precatória não
poderá ser devolvida sem a prova de quitação do imposto devido.

§ 4° - Os prazos para pagamento do imposto vencem em dia de
expediente normal das agências bancárias autorizadas.

§ 50 - Na hipótese de reconhecimento de herdeiro por sentença
judicial, os prazos previstos nesta lei começam a ser contados a partir
da data do seu trânsito em julgado.

Seção II
Da Forma e do Local de Pagamento

Art. 15-O ITCD será recolhido mediante documehto de arrecadação
instituído por resolução do Secretário de Estado de Fazenda, em
estabelecimento bancário autorizado a receber o tributo, observado o
disposto no art. 18 desta lei.

Parágrafo único - O contribuinte conservará em seu poder, pelo
prazo decadencial, para exibição ao fisco, os documentos de
arrecadação do imposto.

Art. 16 - O contribuinte, ao requerer a certidão negativa de débitos
tributários, exibirá a comprovação do pagamento do ITCD.

Seção III
Do Parcelamento

Art. 17 - O parcelamento do ITCD poderá ser concedido nas
condições, critérios e prazos estabelecidos em resolução do
Secretário de Estado da Fazenda.

§ 10 - O parcelamento não gera direito adquirido para o contribuinte.
§ 2° - O requerimento de parcelamento de tributo constitui-se em

confissão do débito.
§ 30 - O parcelamento do débito, estando o contribuinte em dia com

os pagamentos devidos, não impedirá a expedição de certidão de
regularidade quanto ao débito do ITCD.

Capítulo VII
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Dos Deveres do Contribuinte e do Responsável

Art. 18 - Independentemente da distribuição de processo judicial de
inventário ou de arrolamento de bens, o contribuinte, apresentando
declaração de bens com discriminação dos respectivos valores em
repartição pública fazendária, poderá efetuar o pagamento do ITCD na
forma e nos prazos estabelecidos em regulamento.

§ P - A declaração será preenchida em modelo específico instituído
mediante resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 20 - O contribuinte deve instruir sua declaração com a prova de
propriedade dos bens nela arrolados, juntando fotocópia do último
lançamento do IPTU ou do ITR, conforme seja o imóvel urbano ou
rural.

Art. 19 - O registro de formal de partilha, de carta de adjudicação
judicial expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de
sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de
bens na união estável, de escritura pública de doação de bens imóveis
deve ser precedido da comprovação do pagamento integral do ITCD,
mediante certidão expedida por repartição da Secretaria de Estado da
Fazenda.

Parágrafo único - Será franqueado aos fiscais da Secretaria de
Estado da Fazenda o acesso aos processos de inventário ou de
arrolamento.

Art. 20 - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -
deverá enviar, mensalmente, à Secretaria de Estado da Fazenda,
informações sobre todos os atos relativos à constituição, à
modificação e à extinção de pessoas jurídicas, bem como de
empresário, realizados no mês imediatamente anterior, conforme
dispuser o regulamento.

Art. 21 - Os titulares do Tabelionato de Notas, do Registro de Títulos
e Documentos, do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do Registro
de Imóveis e do Registro Civil das Pessoas Naturais prestarão
informações referentes a escritura ou registro de doação, de
constituição de usufruto ou de fideicomisso, de alteração de contrato
social, e de atestado de óbito, à repartição fazendária, mensalmente,
conforme dispuser o regulamento.

Parágrafo único - Os serventuários mencionados neste artigo são
obrigados a exibir livros, registros, fichas e quaisquer outros
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documentos que estiverem em seu poder à fiscalização
fazendária, entregando-lhe, se solicitadas, fotocópias ou certidões de
inteiro teor, independentemente do pagamento de emolumentos.

Art. 22 - São solidariamente responsáveis pelo imposto devido pelo
contribuinte:

- a empresa, a instituição financeira ou bancária e todo aquele a
quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato
que resulte em transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivos
direitos e ações;

II - a autoridade judicial, o serventuário da justiça, o tabelião, o oficial
de registro, o escrivão, pelos tributos devidos sobre os atos praticados
por eles, ou perante eles, em razão de seu ofício, ou pelas omissões a
que derem causa;

III - o doador;
IV - qualquer pessoa física ou jurídica que detenha a posse do bem

transmitido.
V - o despachante, em razão de atos por ele praticados, que resulte

em não-pagamento ou pagamento insuficiente do imposto.
Capítulo VIII

Das Penalidades
Art. 23 - A falta de pagamento do ITCD ou seu pagamento a menor

ou intempestivo acarretará a aplicação de multa, calculada sobre o
valor do imposto devido, nos seguintes termos:

- havendo espontaneidade no pagamento do principal e
acessórios, observado o disposto no § 1° deste artigo, será cobrada
multa de mora no valor de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto por dia
de atraso, até o 300 dia;

b) 9% (nove por cento) do valor do imposto, do 31 0 ao 600 dia de
atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor do imposto, após o 600 dia de
atraso;

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

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



1736
Auto de lnf ração;

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea a" e até trinta dias
contados do recebimento do Auto de lnf ração;

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea "b" e antes de sua
inscrição em dívida ativa.

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

§ 2 0 - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
1) de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto

no inciso 1 deste artigo;
2) reduzida em conformidade com o inciso II, com base na data de

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

valores restabelecidos aos seus percentuais máximos.
Art. 24 - O servidor fazendário que tomar ciência do não-pagamento

ou do pagamento a menor do ITCD deverá lavrar o auto de infração
ou comunicar o fato à autoridade competente, caso não o seja, no
prazo de vinte e quatro horas, sob pena de sujeitar-se a processo
administrativo, civil e criminal, pela sonegação da informação.

Art. 25 - Lavrado o Auto de Infração, o contribuinte será notificado
para pagar ou recorrer, apresentando defesa, no prazo de trinta dias.

Parágrafo único - O Auto de Infração observará a tramitação e os
procedimentos previstos na Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975,
e na Lei n° 13.470, de 17 de janeiro de 2000, naquilo que for aplicável.

Art. 26 - O contribuinte que sonegar bens ou direitos, omitir ou
falsear informações na declaração ou deixar de entregá-la ficará
sujeito à lavratura do Auto de Infração, com aplicação da multa de
20% (vinte por cento) sobre o montante do imposto devido e multa
moratória nos termos do inciso 1 do art. 23 desta lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica em caso de
bens sujeitos a sobrepartilha, os quais terão o tratamento tributário
dispensado aos demais bens declarados quando da abertura da
sucessão ou no decorrer do inventário.

Art. 27 - Os responsáveis tributáricis que infringirem o disposto nesta
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lei ou concorrerem, de qualquer modo, para o não-pagamento ou
pagamento insuficiente do imposto, ficam sujeitos às penalidades
estabelecidas para os contribuintes, sem prejuízo de sanções
administrativas, civis e penais cabíveis.

Art. 28 - Na transmissão "causa mortis" em que o inventário ou o
arrolamento não for requerido dentro do prazo de noventa dias
contados da abertura da sucessão, será exigida multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor do imposto devido; se o atraso exceder a
cento e vinte dias, a multa será de 20% (vinte por cento), sem prejuízo
de outras penalidades cabíveis.

Art. 29 - Apurando-se que o valor atribuído à doação, em documento
particular ou público, tenha sido inferior ao praticado no mercado,
aplicar-se-á aos contratantes multa equivalente a uma vez a diferença
do imposto não recolhido, sem prejuízo da exigência deste e demais
acréscimos legais.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2004.

Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei
n° 12.426, de 27 de dezembro de 1996.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.279/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de lei em
exame altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da
Assembléia Legislativa e dá outras providências. A proposição foi
aprovada em Plenário, no 1° turno, com as Emendas n°s 10 a 12,
retornando à Mesa da Assembléia para, nos termos regimentais,
receber parecer para o 2 0 turno. Acompanha, em anexo, a redação do
vencido.

Fundamentação
Aprovada em 1° turno, com algumas alterações que lhe corrigiram

aspectos formais, a matéria em exame permite a implantação de um
novo marco regulatório para a montagem do sistema de carreiras da
Secretaria da Assembléia Legislativa.

Conforme se disse, quando do exame da proposição no 1° turno, a
modernização das ações da administração pública e o atendimento
mais eficaz das demandas da população não prescinde da adequação
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dos instrumentos materiais, do aprimoramento do pessoal e da
construção de uma base legal que possibilite a concretização das
propostas administrativas. Nesse contexto, a existência de carreiras,
fundamentadas na avaliação correta e isenta do mérito funcional, é
um requisito indispensável para a modernização administrativa. Assim
sendo, parece-nos conveniente e adequada a aprovação da
proposição em exame.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 1.279/2003 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de dezembro de

2003.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meto - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.279/2003

Altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da
Assembléia Legislativa e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da

Assembléia Legislativa, instituído pela Resolução n° 5.086, de 31 de
agosto de 1990, aplica-se na forma desta lei, com fundamento nos
arts. 30, 31 e 32 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta lei, carreira é o
conjunto de classes de cada cargo de provimento efetivo, de
complexidade e retribuição crescentes, organizados segundo o grau
de escolaridade.

Art. 20 - O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á na
forma estabelecida em resolução da Assembléia Legislativa.

Art. 30 - Os cargos de Agente de Apoio às Atividades da Secretaria,
código AL-GB, de Oficial de Apoio às Atividades da Secretaria, código
AL-GM e de Técnico de Apoio às Atividades da Secretaria, código AL-
OS, de que trata a Resolução n° 5.086, de 31 de agosto de 1990,
passam a denominar-se, respectivamente, Agente de Apoio
Legislativo, código AL-AG, Técnico de Apoio Legislativo, código AL-
TE, e Analista Legislativo, código AL-AN.
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Parágrafo único - O código do cargo de Procurador passa ser

AL-PR.
Art. 40 - São três as carreiras da Secretaria da Assembléia

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

fundamental;
II - de Técnico de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino

médio;
III - de Analista Legislativo e de Procurador, de escolaridade inicial

de ensino superior, com curso de graduação.
§ 1 0 - As carreiras de que trata o "caput", em razão das atribuições

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

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

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

§ 4° - Considerados os critérios estabelecidos em regulamento da
Assembléia Legislativa para a redução de jornada de trabalho e
resguardado o interesse da Administração e dos serviços, a opção
pela jornada de trinta horas semanais será concedida com redução
proporcional dos vencimentos, em conformidade com os Anexos 1, II e
V.

Art. 50 - O reposicionamento do servidor da Secretaria da
Assembléia Legislativa titular de cargo efetivo e do servidor integrante
do Grupo de Execução de Apoio à Administração da Secretaria da
Assembléia Legislativa de que trata o art. 5 0 da Resolução n° 5.105,
de 26 de setembro de 1991, dar-se-á na forma prevista,
respectivamente, nas tabelas constantes nos Anexos III e IV, com a
correspondência de igual valor de vencimento básico, relativo à
carreira correspondente ao cargo do qual é titular, em que o servidor
se encontrava posicionado na data de promulgação desta lei, a fim de
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se definir seu novo padrão, observando-se o disposto no § 1°
deste artigo e no art. 6° desta lei.

§ 1° - Não se aplica o disposto no "caput" deste artigo ao servidor
que se encontrava posicionado, na data de promulgação desta lei, em
padrão de vencimento, relativo à carreira correspondente ao cargo do
qual é titular, cujo valor seja superior ao do último padrão da carreira
constante nos Anexos 1 ou II, correspondente à do cargo do qual o
servidor é titular.

§ 20 - Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o servidor
continuará posicionado no mesmo padrão de vencimento previsto na
tabela constante no Anexo V em que se encontrava na data de
promulgação desta lei.

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

§ 4° - O servidor que esteja designado para exercício de função
gratificada ou ocupando cargo de provimento em comissão, na data
de publicação desta lei, será reposicionado nas carreiras instituídas
por esta lei no novo padrão de vencimento cujo valor seja igual ao do
vencimento básico, de seu cargo de carreira, correspondente ao seu
posicionamento na carreira anterior, na forma das tabelas de
correspondência constantes nos Anexos III e IV, observado o disposto
no art. 70 enos § l°a 30 deste artigo.

Art. 6° - E assegurado novo reposicionamento ao servidor titular de
cargo efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa que, após a
data de publicação desta lei, obtiver título declaratório que lhe
assegure direito à continuidade de percepção da remuneração de
cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, da
seguinte forma:

- na hipótese em que o valor do padrão de vencimento assegurado
no título declaratório relativo ao apostilamento seja superior ao valor
do último padrão de vencimento básico da carreira constante no
Anexo 1 correspondente à do cargo do qual o servidor é titular, este
será reposicionado no padrão de vencimento previsto na tabela
constante no Anexo V cujo valor seja igual ao do padrão de
vencimento assegurado no apostilamento, observado o disposto no §
30 do art. 50;

11 - na hipótese em que o valor do padrão de vencimento assegurado
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no título declaratório relativo ao apostilamento seja inferior ou
igual ao valor do último padrão de vencimento básico da carreira
constante no Anexo 1 correspondente à do cargo do qual o servidor é
titular, este será reposicionado no padrão de vencimento previsto na
tabela constante no Anexo 1 cujo valor seja igual ao do padrão de
vencimento assegurado no apostilamento.

Art. 70 - A tabela de vencimentos básicos da Assembléia Legislativa,
constante no Anexo V, continua aplicável:

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

II - às parcelas remuneratórias e indenizatórias calculadas com base
nessa tabela que não se constituam nos vencimentos básicos
previstos nos Anexos 1 e II;

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

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

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

Art. 90 - Fica extinta a Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento
Funcional - GIAF - a que se referem o art. 28 da Resolução n° 5.086,
de 31 de agosto de 1990, e suas alterações posteriores, assegurando-
se a percepção da referida gratificação adquirida pelo servidor até a
data de publicação desta lei, que será paga a título de vantagem
pessoal nominalmente identificada, sobre a qual incidirão somente as
atualizações decorrentes de revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos estaduais e os adicionais por tempo de serviço de
que tratam o parágrafo único do art. 112 e o parágrafo único do art.
113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Art. 10 - E vedada, em qualquer hipótese, a ocorrência de
provimento derivado em virtude da aplicação do disposto nesta lei.

Art. 11 - A adequação da nomenclatura das parcelas remuneratórias
constantes na folha de pagamento de pessoal da Assembléia
Legislativa às alterações decorrentes desta lei dar-se-á até o segundo

rÃ
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mês subseqüente ao de sua publicação.

Art. 12 - O valor do índice básico utilizado para o cálculo dos
vencimentos constantes nos anexos desta lei é R$261,92 (duzentos e
sessenta e um reais e noventa e dois centavos).

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo 1
Carreiras do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa

Agente de Apoio Legislativo - Código AL-AG
* - A Tabela do Anexo 1 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 19.12.2003.

Anexo 1
Carreiras do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa

Técnico de Apoio Legislativo - Código AL-TE
* - A Tabela do Anexo 1 foi publicada na edição do 'Diário do
Legislativo" no dia 19.12.2003.

Anexo 1
Carreiras do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa
Analista Legislativo e Procurador - Códigos AL-AN e AL-PR

- A Tabela do Anexo 1 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 19.12.2003.

Anexo II
Carreiras do Grupo de Execução de Apoio à Administração da

Secretaria da Assembléia Legislativa
Agente de Execução às Atividades da Secretaria

* - A Tabela do Anexo II foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 19.12.2003.

Anexo II
Carreiras do Grupo de Execução de Apoio à Administração da

Secretaria da Assembléia Legislativa
Oficial de Execução às Atividades da Secretaria

* - A Tabela do Anexoll foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 19.12.2003.

Anexo II
Carreiras do Grupo de Execução de Apoio à Administração da

Secretaria da Assembléia Legislativa
Técnico de Execução às Atividades da Secretaria

rÁ'
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* - A Tabela do Anexo II foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" no dia 19.12.2003.
Anexo III

Tabela de Correspondência de Padrões de Vencimento
Agente de Apoio Legislativo

* - A Tabela do Anexo III foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 19.12.2003.

Anexo III
Tabela de Correspondência de Padrões de Vencimento

Técnico de Apoio Legislativo
Anexo III

Tabela de Correspondência de Padrões de Vencimento
Analista Legislativo / Procurador

* - A Tabela do Anexo III foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 19.12.2003.

Anexo IV
Tabela de Correspondência de Padrões de Vencimento do Grupo de

Execução de Apoio à Administração da Secretaria da Assembléia
Legislativa

Agente de Execução às Atividades da Secretaria
* - A Tabela do Anexo IV foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" no dia 19.12.2003.
Anexo IV

Tabela de Correspondência de Padrões de Vencimento do Grupo de
Execução de Apoio à Administração da Secretaria da Assembléia

Legislativa
Oficial de Execução às Atividades da Secretaria
* - A Tabela do Anexo IV foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" no dia 19.12.2003.
Anexo IV

Tabela de Correspondência de Padrões de Vencimento do Grupo de
Execução de Apoio à Administração da Secretaria da Assembléia

Legislativa
Técnico de Execução às Atividades da Secretaria

* - A Tabela do Anexo IV foi publicada na edição do "Diário do
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Legislativo" no dia 19.12.2003.
Anexo V

- Tabela de Vencimentos - AL-1 a AL-52
II- Tabela de Vencimentos - Cargos Comissionados

* - A Tabela do Anexo V foi publicada na edição "Diário do
Legislativo" no dia 19.12.2003.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.280/2003

Mesa da Assembléia Legislativa
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de
resolução em exame altera o Sistema de Carreira dos Servidores da
Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras providências. A
proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
sendo encaminhada, nos termos do art. 79, VIII, 'a", do Regimento
Interno, à Mesa da Assembléia, para receber parecer. Em anexo,
acompanha a redação do vencido, que é parte do parecer.

Fundamentação
A adequação da sistemática de carreira dos servidores da Secretaria

da Assembléia Legislativa, conforme nos manifestamos quando da
análise da proposição em 1° turno, representa o resultado do esforço
conjunto da Mesa da Assembléia, dos demais parlamentares e dos
próprios servidores, com o objetivo de propiciar ao parlamento mineiro
as condições técnicas para o eficaz exercício das suas funções
constitucionais.

Como principal inovação em relação ao projeto originalmente
apresentado, o substitutivo aprovado assegura aos servidores o
exercício do direito relativo aos períodos aquisitivos já encerrados, o
que está plenamente adequado aos princípios constitucionais em
vigor. Assim aprimorada, a proposição merece, portanto, avaliação
positiva por parte deste relator.

Para corrigir e tornar mais clara a redação de alguns de seus
dispositivos, sem alterar o conteúdo aprovado em 1° turno,
apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo n° 1.

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

Resolução n° 1.279/2003 na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da

Assembléia Legislativa e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da

Assembléia Legislativa, instituído pela Resolução n° 5.086, de 31 de
agosto de 1990, aplica-se na forma desta resolução, em conformidade
com o disposto em lei e com fundamento nos arts. 30 a 32 da
Constituição do Estado.

Art. 20 - O Plano de Carreiras de que trata esta resolução tem como
diretrizes:

- a profissionalização e a valorização do serviço público e do
servidor público;

II - o desenvolvimento do servidor na carrefra com base na
igualdade de oportunidades, no mérito funcional, na qualificação
profissional, no esforço pessoal e na contribuição para o atendimento
dos objetivos da instituição e do setor;

III - a constituição de quadro dirigente, mediante formação e
aperfeiçoamento de administradores;

IV - a implantação de sistema de mérito objetivamente apurado para
desenvolvimento na carreira, observadas as especificidades do cargo;

V - a definição de remuneração compatível com a complexidade e a
responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para seu
desempenho.

Art. 30 - São três as carreiras da Secretaria da Assembléia
Legislativa, correspondentes aos cargos:

- de Agente de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino
fundamental;

II - de Técnico de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino
médio;

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

§ 1° - As carreiras de que trata o 'caput" são organizadas em
classes e padrões de vencimento na forma da lei.
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§ 2° - O ingresso nas carreiras de que trata o "caput" se dá no

primeiro padrão de vencimento da classe inicial da carreira do cargo
efetivo.

§ 3° - Ressalva-se do disposto no parágrafo anterior o
reposicionamento, na forma da lei, dos atuais servidores nas carreiras
de que trata o "caput" em relação à carreira anterior.

Art. 40 - O desenvolvimento nas carreiras estabelecido nesta
resolução se dá mediante progressão e promoção e aplica-se aos
servidores titulares dos cargos previstos no "caput" do artigo anterior
que estejam lotados, durante o período aquibitivo, nos órgãos
previstos nos incisos II a V do art. 1° da Resoluçãd n° 5.198, de 21 de
maio de 2001, na forma de regulamento.

Parágrafo único - O período aquisitivo corresponderá sempre ao
primeiro ano ou ao primeiro e segundo anos imediatamente anteriores
ao da movimentação na carreira, respectivamente, para obtenção da
promoção ou da progressão nas Classes 1 e II e. para obtenção da
progressão na Classe III.

Art. 50 - A progressão é a movimentação para padrões de
vencimento subseqüentes na carreira, em uma mesma classe,
observados os requisitos para desenvolvimento de que trata o art. 80,

os critérios fixados em regulamento e o seguinte:
- na Classe 1, a movimentação do servidor se dá, a cada período

aquisitivo correspondente a um ano civil, até ao primeiro padrão de
vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado na
carreira durante o estágio probatório, findo o qual, se declarada a sua
estabilidade, poderá concorrer a até cinco padrões a partir do ano
subseqüente ao de sua estabilização, observado o último padrão de
vencimento dessa classe como limite para movimentação e o
interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação
imediatamente anterior;

II - na Classe II, a movimentação do servidor se dá ao primeiro
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado
na carreira, observado o último padrão de vencimento dessa classe
como limite para movimentação e o interstício mínimo de um ano civil
contado da movimentação imediatamente anterior;

III - na Classe III, a movimentação do servidor se dá ao primeiro
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado
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na carreira, observado o interstício mínimo de dois anos civis
contado da movimentação imediatamente anterior.

§ 1° - O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo poderá
computar, na forma de regulamento, o ano de seu ingresso como o
primeiro período aquisitivo para concorrer à progressão de que trata o
inciso 1 do 'caput", desde que tenha entrado em exercício até 31 de
março e atenda aos requisitos para desenvolvimento na carreira.

§ 20 - Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, caso o servidor
entre em exercício após 31 de março, a contagem do seu primeiro
período aquisitivo para fins de desenvolvimento na carreira se iniciará
em 1 0 de janeiro do ano subseqüente ao de seu ingresso.

Art. 60 - A promoção é a movimentação do servidor do último padrão
de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente
subseqüente da carreira, observados os requisitos para
desenvolvimento de que trata o art. 8 0 , os critérios fixados em
regulamento e o interstício mínimo de um ano civil contado da
movimentação imediatamente anterior.

Parágrafo único - Em qualquer hipótese, a mudança de classe
somente se pode dar por meio de promoção.

Art. 70 - Para a primeira movimentação dos atuais servidores
reposicionados, na forma da lei, nas carreiras a que se refere o
"caput" do art. 30, o interstício mínimo previsto nos incisos 1 a III do
"caput" do art. 50 e no 'caput" do art. 6° será contado a partir de 1° de
janeiro de 2004, e não da movimentação imediatamente anterior.

Art. 80 - São requisitos para a progressão e a promoção nas
carreiras, na forma de regulamento:

- escolaridade mínima exigida para cada classe;
II - conduta disciplinar;
III - freqüência;
IV - avaliação individual de desempenho;
V - aprimoramento profissional;
VI - resultado setorial.
§ 1° - Os requisitos estabelecidos no 'caput" deste artigo serão

aplicados de forma gradual, na forma de regulamento, observado o
seguinte:

- no ano de 2003, os requisitos previstos nos incisos 1 a IV, para
fins de aplicação do disposto no art. 10 desta resolução;

rÀ'
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II - no ano de 2004, os requisitos previstos nos incisos 1 a V;
III - do ano de 2005 em diante, os requisitos previstos nos incisos 1 a

VI
§ 2° - Ao servidor que não possua a escolaridade mínima exigida

para a classe em que esteja posicionado ou para aquela
imediatamente subseqüente é vedado, respectivamente, o
desenvolvimento por progressão ou promoção na carreira.

§ 30 - Regulamento poderá estabelecer critérios diferenciados para
os requisitos previstos no "caput" conforme a classe a que se referem
os incisos 1 a III do "caput" do art. 5 0 desta resolução.

§ 4° - Na avaliação individual de desempenho serão considerados os
seguintes fatores, que poderão ter, na forma de regulamento, pesos
diferentes em relação às atribuições do servidor no seu setor de
lotação:

- assiduidade e pontualidade;
II - iniciativa;
III - produtividade;
IV - responsabilidade;
V - disponibilidade e dedicação ao trabalho.
§ 5° - A avaliação individual de desempenho será realizada por

comissão de avaliação, nos termos de regulamento.
§ 6° - Para fins do disposto no inciso VI do "caput" deste artigo,

regulamento definirá os indicadores de desempenho para avaliação
do resultado setorial.

§ 70 - A periodicidade da realização das avaliações individual de
desempenho e do resultado setorial será definida em regulamento.

Art. 9° - Cada ano do período aquisitivo para obtenção da
progressão ou da promoção será computado de 1 0 de janeiro a 31 de
dezembro.

Parágrafo único - E vedado o cômputo simultâneo do mesmo
período aquisitivo para obtenção da progressão e da promoção.

Art. 10 - Ao servidor que possua a escolaridade especificada para a
classe em que esteja posicionado na estrutura da carreira instituída
em lei relativa ao cargo do qual é titular são asseguradas, na forma de
regulamento, as seguintes regras de transição, sem prejuízo do
desenvolvimento na carreira decorrente da aplicação do disposto nos
arts. 40 a 70 desta resolução:

rÃi
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- o servidor que, em 1° de janeiro de 2003, em razão do

disposto no inciso 1 do art. 13 da Deliberação da Mesa n°2.327, de 17
de dezembro de 2002, iniciou o primeiro ano do período aquisitivo da
promoção de que trata o art. 3 0 da Resolução n° 5.203, de 19 de
março de 2002, poderá concorrer, em 1° de janeiro de 2006, a um
padrão de vencimento, contando-se como período aquisitivo os anos
de 2003 e 2005;

II - o servidor que, em 1 0 de janeiro de 2003, em razão do disposto
no inciso III do ar[. 13 da Deliberação da Mesa n° 2.327, de 17 de
dezembro de 2002, iniciou o segundo ano do período aquisitivo da
promoção de que trata o art. 3 0 da Resolução n° 5.203, de 19 de
março de 2002, poderá concorrer, em 1° de janeiro de 2005, a um
padrão de vencimento, contando-se como período aquisitivo os anos
de 2003 e 2004;

III - o servidor de que trata o inciso anterior poderá concorrer, em 1°
de janeiro de 2006, a um padrão de vencimento, contando-se como
período aquisitivo os anos de 2003 e 2005;

IV - o servidor de que trata o § 3 0 do art. 13 da Deliberação da Mesa
n° 2.327, de 17 de dezembro de 2002, que obteve desenvolvimento
na carreira em 1° de janeiro de 2003, por força do disposto no § 2° do
art. 13 da Deliberação da Mesa 2.327, de 17 de dezembro de 2002,
poderá concorrer, somente em 1° de janeiro de 2005, a um padrão de
vencimento, contando-se como período aquisitivo os anos de 2003 e
2004.

§ 1° - Não se aplica o disposto nos incisos 1 a IV do "caput" deste
artigo ao servidor que esteja posicionado no último padrão de
vencimento da primeira ou da segunda classe da carreira
correspondente à do cargo do qual é titular e que não possua a
escolaridade especificada para a classe subseqüente àquela em que
esteja posicionado.

§ 20 - Na hipótese de o servidor obter movimentação na carreira
decorrente do disposto neste artigo concomitantemente com o
desenvolvimento decorrente do disposto nos arts. 5 0 e 60 desta
resolução, aplicar-se-á a regra de transição após a aplicação da regra
geral.

§ 30 - Não terá direito ao desenvolvimento na carreira previsto neste
artigo:
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- o servidor que, durante o período aquisitivo, esteve afastado

do exercício de suas funções, na forma prevista em regulamento;
II - o servidor que não possua a escolaridade especificada para a

classe em que esteja posicionado na carreira correspondente ao
cargo do qual é titular;

III - o servidor que, durante o período aquisitivo, não esteve lotado
nos órgãos previstos nos incisos li a V do art. 1° da Resolução n°
5.198, de 21 de maio de 2001, nos termos de regulamento.

§ 4° - Não se aplica o disposto neste artigo ao servidor que tenha
sofrido penalidade disciplinar prevista na Deliberação da Mesa n° 269,
de 4 de maio de 1983, no período aquisitivo correspondente à
movimentação na carreira.

Art. 11 - Aplica-se o disposto nesta resolução ao servidor de que
trata o art. 50 da Resolução n°5.105, de 26 de setembro de 1991, em
conformidade com o disposto em lei.

Art. 12- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a

Resolução n° 5.203, de 19 de março de 2002, a Deliberação da Mesa
n° 5.211, de 24 de março de 2003, e a Deliberação da Mesa n° 2.327,
de 17 de dezembro de 2002, ressalvada a aplicação do disposto no
art. 10 desta resolução.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de dezembro de
2003.

Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise
- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.280/2003

Altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da
Assembléia Legislativa e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da

Assembléia Legislativa, instituído pela Resolução n° 5.086, de 31 de
agosto de 1990, aplica-se na forma desta resolução, em conformidade
com o disposto em lei e com fundamento nos arts. 30, 31 e 32 da
Constituição do Estado.

Art. 20 - O Piano de Carreiras de que trata esta resolução tem como

—
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diretrizes:

- a profissionalização e a valorização do serviço público e do
servidor público;

II - o desenvolvimento do servidor na carreira com base na
igualdade de oportunidades, no mérito funcional, na qualificação
profissional, no esforço pessoal e na contribuição para o atendimento
dos objetivos da instituição e do setor;

III - a constituição de quadro dirigente, mediante formação e
aperfeiçoamento de administradores;

IV - a implantação de sistema de mérito objetivamente apurado para
desenvolvimento na carreira, observadas as especificidades do cargo;

V - a definição de remuneração compatível com a complexidade e a
responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para seu
desempenho.

Art. 3° - São três as carreiras da Secretaria da Assembléia
Legislativa, correspondentes aos cargos:

- de Agente de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino
fundamental;

II - de Técnico de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino
médio;

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

§ 1 0 - As carreiras de que trata o "caput" deste artigo são
organizadas em classes e padrões de vencimento na forma da lei.

§ 20 - O ingresso nas carreiras de que trata o "caput" se dá no
primeiro padrão de vencimento da classe inicial da carreira do cargo
efetivo.
§ 30 - Ressalva-se do disposto no parágrafo anterior o

reposicionamento, na forma da lei, dos atuais servidores nas carreiras
de que trata o "caput" em relação à carreira anterior.

Art. 4° - O desenvolvimento nas carreiras estabelecido nesta
resolução se dá mediante progressão e promoção e aplica-se aos
servidores titulares dos cargos previstos no 'caput" do artigo anterior
que estejam lotados, durante o período aquisitivo, nos órgãos
previstos nos incisos II a V do art. 1° da Resolução n°5.198, de 21 de
maio de 2001, na forma do regulamento.

Parágrafo único - O período aquisitivo corresponderá sempre ao
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primeiro ano ou ao primeiro e segundo anos imediatamente
anteriores ao da movimentação na carreira, respectivamente, para
obtenção da promoção ou da progressão nas Classes 1 e II e para
obtenção da progressão na Classe III.

Art. 50 - A progressão é a movimentação para padrões de
vencimento subseqüentes na carreira, em uma mesma classe,
observados os requisitos para desenvolvimento de que trata o art. 80,

os critérios fixados em regulamento e o seguinte:
- na Classe 1, a movimentação do servidor se dá, a cada ano, até

ao primeiro padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja
posicionado na carreira durante o estágio probatório, findo o qual, se
declarada a sua estabilidade, poderá concorrer a até cinco padrões no
ano subseqüente, observado o último padrão de vencimento dessa
classe como limite para movimentação;

II - na Classe II, a movimentação do servidor se dá ao primeiro
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado
na carreira, observado o último padrão de vencimento dessa classe
como limite para movimentação e o interstício mínimo de um ano civil
em relação à movimentação imediatamente anterior;

III - na Classe III, a movimentação do servidor se dá ao primeiro
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado
na carreira, observado o interstício mínimo de dois anos civis em
relação à movimentação imediatamente anterior.

§ 1° - O servidor posicionado na Classe 1 que já tenha adquirido
estabilidade na data de publicação desta resolução, aplica-se, na
forma de regulamento, o disposto no inciso 1 do "caput" deste artigo.

§ 20 - O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo poderá
computar, na forma de regulamento, o ano de seu ingresso como o
primeiro período aquisitivo para concorrer à progressão de que trata o
inciso 1 do "caput" deste artigo, desde que tenha entrado em exercício
até 31 de março e atenda aos requisitos para desenvolvimento na
carreira.

§ 30 - Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, caso o servidor
entre em exercício após 31 de março, a contagem do seu primeiro
período aquisitivo para fins de desenvolvimento na carreira se iniciará
em 1° de janeiro do ano subseqüente ao de seu ingresso.

§ 40 - Na hipótese de que trata o inciso 1 do "caput" deste artigo, o



1753
servidor que esteja posicionado no antepenúltimo ou penúltimo
padrão de vencimento previstos na Classe 1 concorrerá,
respectivamente, a até dois padrões de vencimento imediatamente
subseqüentes e a um padrão de vencimento imediatamente
subseqüente àquele em que esteja posicionado, na forma de
regulamento.

Art. 60 - A promoção é a movimentação do servidor do último padrão
de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente
subseqüente da carreira, observados os requisitos para
desenvolvimento de que trata o art. 8°, os critérios fixados em
regulamento e o interstício mínimo de um ano civil em relação à
movimentação imediatamente anterior.

Parágrafo único - Em qualquer hipótese, a mudança de classe
somente pode se dar por meio de promoção.

Art. 70 - Para a primeira movimentação dos atuais servidores
reposicionados, na forma da lei, nas carreiras a que se refere o art. 3 0 ,
o interstício mínimo previsto nos incisos 1 a III do "caput" do art. 5 0 e
no "caput" do art. 60 será considerado em relação a 1° de janeiro de
2004, e não em relação à movimentação imediatamente anterior,
observado o disposto no art. 10.

Art. 80 - São requisitos para progressão e promoção nas carreiras,
na forma de regulamento:

- escolaridade mínima exigida para cada classe;
II - conduta disciplinar;
III - freqüência;
IV - avaliação individual de desempenho;
V - aprimoramento profissional;
VI - resultado setorial.
§ 1° - Os requisitos estabelecidos no "caput" serão considerados de

forma gradual, para fins de aplicação do disposto no art. 10, na forma
de regulamento, observado o seguinte:

- no ano de 2003, os requisitos previstos nos incisos 1 a IV;
II - no ano de 2004, os requisitos previstos nos incisos 1 a V;
III - do ano de 2005 em diante, os requisitos previstos nos incisos 1 a

VI.
§ 2° - Ao servidor que não possuir a escolaridade mínima exigida

para a classe em que esteja posicionado ou para aquela
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imediatamente subseqüente é vedado, respectivamente, o
desenvolvimento por progressão ou promoção na carreira.

§ 30 - Regulamento poderá estabelecer critérios diferenciados para
os requisitos previstos no "caput" conforme a classe a que se referem
os incisos 1 a III do "caput" do art. 5 0 desta resolução.

§ 4° - Nos critérios diferenciados a que se refere o parágrafo
anterior, para fins de movimentação por progressão na Classe 1 de
que trata o inciso 1 do "caput" do art. 50, observado o disposto no § 40
desse artigo, regulamento conterá, entre outros requisitos, a
necessidade de obtenção pelo servidor da seguinte pontuação na
avaliação individual de desempenho:

- de 70 (setenta) a 80% (oitenta por cento) dos pontos distribuídos,
para concorrer a um padrão;

II - de 81 (oitenta e um) a 90% (noventa por cento) dos pontos
distribuídos, para concorrer a dois padrões;

III - mais de 90% (noventa por cento) dos pontos distribuídos, para
concorrer a três padrões.

§ 5° - Na avaliação individual de desempenho serão considerados os
seguintes fatores, que poderão ter, na forma de regulamento, pesos
diferentes em relação às atribuições do servidor no seu setor de
lotação:

- assiduidade e pontualidade;
II - iniciativa;
III - produtividade;
IV - responsabilidade;
V - disponibilidade e dedicação ao trabalho.
Ç 6° - A avaliação individual de desempenho será realizada por uma

comissão de avaliação, nos termos de regulamento.
§ 7° - Para os fins do disposto no inciso VI do 'caput" deste artigo,

regulamento definirá os indicadores de desempenho para avaliação
do resultado setorial.

§ 8° - A periodicidade da realização das avaliações individual de
desempenho e do resultado setorial será definida em regulamento.

Art 9° - Cada ano do período aquisitivo para obtenção de progressão
e promoção será computado de 1° de janeiro a 31 de dezembro.

Parágrafo único - E vedado o cômputo simultâneo do mesmo
período aquisitivo para a progressão e a promoção.
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Art. 10 - Ao servidor que possuir a escolaridade especificada

para a classe em que estiver posicionado na estrutura da carreira
relativa ao cargo do qual é titular, são asseguradas, na forma de
regulamento, as seguintes regras de transição:

- o servidor que, em 1° de janeiro de 2003, iniciou o primeiro ano do
período aquisitivo da promoção de que trata o art. 30, 1, da Resolução
n° 5203, de 19 de março de 2002, poderá concorrer, em 1° de janeiro
de 2006, ao primeiro padrão de vencimento subseqüente, contando-se
como período aquisitivo os anos de 2003 e 2005;

II - o servidor que, em 10 de janeiro de 2003, iniciou o segundo ano
do período aquisitivo da promoção de que trata o art. 30, 1, da
Resolução n°5.203, de 19 de março de 2002, poderá concorrer, em 10

de janeiro de 2005, ao primeiro padrão de vencimento subseqüente,
contando-se como período aquisitivo os anos de 2002 e 2004,
observado o disposto no § 1° deste artigo;

III - o servidor de que trata o inciso anterior poderá concorrer, em 1°
de janeiro de 2006, ao primeiro padrão de vencimento subseqüente,
contando-se como período aquisitivo os anos de 2003 e 2005,
observado o disposto no § 1° deste artigo.

§ 1° - Ao servidor de que trata o inciso II do "caput' deste artigo que
obteve desenvolvimento na carreira em 10 de janeiro de 2003 por
força do disposto no § 3 0 do art. 13 da Deliberação da Mesa n° 2.327,
de 17 de dezembro de 2002, não se aplica o disposto no inciso III do
"caput" deste artigo.

§ 2° - Não se aplica o disposto nos incisos 1, li e III do caput" deste
artigo ao servidor que esteja posicionado no último padrão de
vencimento da primeira ou da segunda classe da carreira
correspondente à do cargo do qual é titular e que não possua a
escolaridade especificada para a classe subseqüente àquela em que
esteja posicionado.

§ 30 - Não terá direito ao desenvolvimento na carreira previsto neste
artigo:

- o servidor que, durante o período aquisitivo, esteve afastado do
exercício de suas funções, na forma prevista em regulamento;

II - o servidor que não possuir a escolaridade especificada para a
classe em que esteja posicionado na carreira correspondente ao
cargo do qual é titular;
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III - o servidor que, duranteo período aquisitivo, não esteve

lotado nos órgãos previstos nos incisos II a V do art. 10 da Resolução
n°5.198, de 21 de maio de 2091, nos termos de regulamento.

§ 40 - Não se aplica o disposto neste artigo ao servidor que tenha
sofrido penalidade disciplinar prevista na Deliberação da Mesa n° 269,
de 4 de maio de 1983, no período aquisitivo correspondente à
progressão ou à promoção.

Art. 11 - Aplica-se o disposto nesta resolução ao servidor de que
trata o art. 50 da Resolução n 1 5.105, de 26 de setembro de 1991, em
conformidade com o disposto em lei.

Art. 12- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 -Revogam-se as disposições em contrário, em especial a

Resolução n° 5.203, de 19 de março de 2002, a Deliberação n° 5.211,
de 24 de março de 2003, e a Deliberação da Mesa n°2.327, de 17 de
dezembro de 2002.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 55/2003

Comissão de Redação
A Proposta de Emenda à Constituição n° 55/2003, apresentada por

1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro
signatário o Deputado Sargento Rodrigues, dispõe sobre o adicional
trintenário para os militares estaduais.

Aprovada no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno, vem agora a
proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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.	-

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 55/2003
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
"Art. 1 - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado fica acrescido do seguinte artigo:
"Ad. 122 - Ao militar que tenha ingressado no serviço público

estadual até a data da publicação da emenda que instituiu este artigo
e que, nessa data, esteja no serviço ativo fica assegurada a
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percepção do adicional de lO% (dez por cento) sobre seu
vencimento básico quando completar trinta anos de serviço ou, antes
disso, se implementado o interstício necessário para a aposentadoria
voluntária integral, o qual se incorpora ao vencimento para fins de
aposentadoria.".

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

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente: DjaIma Diniz, relator - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N° 56/2003
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 56/2003, de autoria do
Governador do Estado, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a
alteração e a consolidação das leis, foi aprovada 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.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 56/2003
Acrescenta parágrafo único ao art. 63 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 63 da Constituição do Estado fica acrescido do

seguinte parágrafo único:
"Art. 63 - ( ... )
Parágrafo único - Lei complementar disporá sobre a elaboração, a

redação, a alteração e a consolidação das leis.".
Art. 2 0 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 94/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 94/2003, de autoria do Deputado Alencar da

Silveira Júnior, que cria assentos preferenciais para pessoas com
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dificuldade de locomoção temporária ou permanente, foi aprovado
no 20 turno, com a Emenda n° i ao vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 94/2003
Dispõe sobre assentos preferenciais para pessoas com dificuldade

de locomoção nos veículos de transporte coletivo intermunicipal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Ficam as concessionárias de transporte coletivo

intermunicipal de passageiros obrigadas a demarcar as duas primeiras
poltronas dos veículos para uso preferencial de pessoas com
dificuldade de locomoção temporária ou permanente.

Parágrafo único - As pessoas a que se refere o "caput" deste artigo
não ficam isentas do pagamento da passagem.

Art. 20 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 12612003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 126/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que dispõe sobre consignação em folha de pagamento de
servidor público do Estado para fins de amortização de empréstimo e
dá outras providências, foi aprovado no 20 turno, na forma do
Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno, com as Emendas n

o
s 1 e 2.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 126/2003
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Dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor

público ativo, inativo e pensionista do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A consignação em folha de pagamento de servidor público

ativo, inativo e pensionista da Administração direta, autárquica e
fundacional do Estado pode ser compulsória ou facultativa, nos termos
desta lei.

§ l' - Consignação compulsória é o desconto incidente sobre a
remuneração, provento ou pensão, efetuado por força de lei ou
decisão judicial, compreendendo:

- contribuição previdenciária de servidor público;
II - pensão alimentícia fixada e determinada em juízo;
III - imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
IV - reposição e indenização ao erário;
V - cumprimento de decisão judicial;
VI - outros descontos instituídos por lei.
§ 2° - Consignação facultativa é o desconto incidente sobre a

remuneração, provento ou pensão efetuado com autorização formal
do consignado.

Art. 2 0 - Para efeito do disposto nesta lei, considera-se consignatário
o destinatário dos créditos resultantes das consignações compulsória
e facultativa, e consignado o servidor ou pensionista.

Art. 30 - A consignação facultativa será descontada em folha de
pagamento, mediante autorização prévia e expressa do servidor ou
pensionista em favor de instituição consignatária credenciada perante
a Administração Pública, nos termos desta lei e de regulamento.

§ 1° - Para efeito de desconto facultativo, a soma mensal de
consignações facultativas e compulsórias em folha de pagamento de
servidor ou pensionista não poderá exceder a 70% (setenta por cento)
de sua remuneração ou provento, deduzidas as vantagens variáveis.

§ 2° - Cada um dos Poderes, o Ministério Público e o Tribunal de
Contas definirão, na forma de regulamento, a margem consignável de
seus servidores para efeito de consignações facultativas e os limites
de descontos a serem adotados, observado, em qualquer caso, o
limite máximo estabelecido no § l deste artigo.

§ 30 - Cada um dos Poderes, o Ministério Público e o Tribunal de
Contas poderão estabelecer em regulamento limite superior ao
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estabelecido no §10 deste artigo para consignações facultativas
de seus servidores em favor de órgão, entidade ou fundo públicos.

Art. 40 - Poderá ser credenciada perante a Administração Pública,
nos termos do art. 3° desta lei:

- instituição constituída sob a forma de cooperativa, de acordo com
a Lei Federal n° 5764, de 16 de dezembro de 1971;

II - entidade de previdência pública ou privada;
III - instituição bancária ou financeira credenciada pelo Banco

Central do Brasil;
IV - entidade de classe, associação ou clube representativos de

servidores públicos;
V - partido político;
VI - instituição pública financiadora de imóvel residencial;
VII - entidade sindical;
VIII - sociedade seguradora, com funcionamento autorizado pela

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP -, do Ministério da
Fazenda;

IX - entidade de previdência complementar, observados os critérios
estabelecidos nas Leis Complementares Federais n

o
s 108 e 109,

ambas de 29 de maio de 2001, e com funcionamento autorizado pela
SUSEP ou, conforme o caso, pela Secretaria de Previdência
Complementar - SPC -, órgão do Ministério da Previdência Social;

X - instituição mantenedora ou administradora de plano ou seguro
de saúde.

§ 1° - Cada um dos Poderes, o Ministério Público e o Tribunal de
Contas indicarão o órgão competente para credenciar as instituições
consignatárias.

§ 2° - O credenciamento será deferido pelo órgão competente após
o exame da documentação da instituição consignatária, atendidos os
requisitos estabelecidos nesta lei e nos respectivos regulamentos.

§ 30 - A instituição consignatária comunicará ao órgão responsável
pelo credenciamento qualquer alteração cadastral, bem como a
inclusão ou exclusão de consignação.

§ 40 - Respeitada a margem consignável estabelecida no art. 30
desta lei, regulamento de cada um dos Poderes, do Ministério Público
e do Tribunal de Contas poderá estabelecer um limite para o número
de instituições consignatárias em favor das quais será concedido o
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desconto para fins de consignação facultativa por servidor.

Art. 50 - No caso de não haver saldo disponível para os descontos
facultativos autorizados por servidor ou pensionista, os critérios e as
condições para prioridade de pagamento serão definidos na forma de
regulamento de cada um dos Poderes, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas.

Parágrafo único - E vedado o desconto em folha de pagamento de
valor diferente do autorizado pelo consignado, ressalvada a
repactuação definida na forma de regulamento.

Art. 6 ° - A consignação facultativa pode ser cancelada:
- por força de lei;

li - por ordem judicial;
III - por vício insanável no processo de consignação;
IV - quando ocorrer ação danosa aos interesses do consignado,

praticada por consignatário ou terceiro que com ele contrate;
V - por interesse da entidade consignatária, expresso por meio de

solicitação formal;
VI - a pedido formal do consignado;
VII - pela Administração Pública, a qualquer tempo, quando

comprovar que a entidade consignatária não atende às exigências
legais.

§ 1° - O pedido, por parte do consignado, de cancelamento de
consignação implica interrupção do desconto na folha de pagamento
do mês em que for formalizado ou na folha do mês subseqüente, caso
a do mês do pedido já tenha sido processada.

§ 2° - As consignações facultativas relativas a empréstimo ou a
venda de produtos somente poderão ser canceladas pelo servidor ou
pensionista com a aquiescência do consignatário, mediante pedido
formal, e as demais, mediante comunicação prévia ao consignatário.

Art. 70 - A qualquer momento poderá o Estado descredenciar ou
suspender o credenciamento de entidade consignatária que não
comprovar o atendimento das exigências desta lei ou que
comprovadamente praticar ato lesivo ao consignado, nos termos da
legislação em vigor, observados o contraditório, a ampla defesa e o
regulamento de cada Poder, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas.

§ 1° - 0 ato de descredenciamento ou suspensão será publicado no
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órgão oficial de imprensa do Estado e comunicado aos servidores
e pensionistas.

§ 2° - Somente dois anos após o descredenciamento previsto no
"caput" deste artigo poderá o consignatário solicitar novo
credenciamento.

§ 30 - o processo de descredenciamento poderá ser instaurado de
ofício ou a pedido do interessado, observado, no que couber, o
disposto na Lei n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

Art. 8° - A divulgação de dados relativos a servidor ou pensionista,
inclusive quanto ao limite dos valores de margem e saldo consignável,
somente poderá ser realizada mediante sua autorização expressa.

§ 1° - A utilização ou a divulgação irregular de dados relativos a
servidor ou pensionista implicará responsabilização do agente que a
tenha realizado ou permitido, ou que tenha deixado de tomar as
providências legais para sua suspensão ou impedimento.

§ 2° - Apurada a responsabilidade de agente público e havendo
providência a ser tomada tora do âmbito do Poder ao qual estiver ele
vinculado, será dada ciência dos fatos aos órgãos competentes, para
as medidas cabíveis.

Art. 9° - Os procedimentos a serem adotados no caso de aumento
da consignação referente a seguro, plano de saúde, plano de
benefícios e mensalidade de sindicato ou entidade de classe serão
definidos na forma de regulamento de cada um dos Poderes, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas.

Art. 10- Para cobertura dos encargos decorrentes das consignações
previstas nesta lei, o Estado poderá cobrar da instituição consignatária
de 0,10% (zero vírgula dez por cento) a 0,30% (zero vírgula trinta por
cento) do valor do desconto mensal na folha de pagamento de cada
servidor.

§ 1° - Os percentuais a serem cobrados das instituições
consignatárias serão regulamentados pelos Poderes, pelo Ministério
Público e pelo Tribunal de Contas.

§ 20 - O pagamento da quantia prevista no "caput" deste artigo será
feito por meio de desconto, pelo Estado, do percentual definido no
regulamento sobre os valores a serem repassados à instituição
consignatária.

Art. 11 - A consignação de que trata esta lei não implica
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responsabilidade do Estado por divida, inadimplência, desistência
ou pendência de qualquer natureza assumida por servidor ou
pensionista perante a entidade consignatária.

Art. 12 - Os consignatários credenciados anteriormente à publicação
desta lei comprovarão adequação às suas exigências no prazo de seis
meses contados da sua publicação, nos termos de regulamento, sob
pena de descredenciamento.

Parágrafo único - Os descontos feitos em folha de pagamento até a
data de publicação desta lei referentes a consignações facultativas
serão mantidos até a amortização da última parcela.

Art. 13 - Aplica-se o disposto no inciso II do art. 2 0 da Lei n° 14.683,
de 30 de julho de 2003, a servidor ou empregado público requisitado
de outro Poder ou da Administração indireta do Estado, ou ainda de
órgão ou entidade de outra esfera da Federação, nomeado para o
exercício de cargo de provimento em comissão no âmbito da
Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo.

§ l' - O servidor ou empregado público nomeado para o exercício de
cargo de provimento em comissão que faça jus a representação
poderá optar por sua percepção em substituição à parcela de 20%
(vinte por cento) a que se refere o inciso II do art. 2 0 da Lei n° 14.683,
de 30 de julho de 2003.

§ 20 - O disposto neste artigo observará o limite definido como teto
remuneratório para o Poder Executivo no Estado.

Art. 14 - Esta lei será regulamentada no âmbito de cada um dos
Poderes do. Estado, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas
no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 472/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 472/2003, de autoria do Deputado Antônio
Carlos Andrada, que declara de utilidade pública a Associação dos
Amigos do Hospital João XXIII, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 472/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital

João XXIII - AMHJ XXIII -, 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 dos

Amigos do Hospital João XXIII - AMHJ XXIII -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio

Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 561/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 561/2003, de autoria do Deputado . Fábio Avelar,

que declara de utilidade pública o Serviço de Prevenção, Resgate e
Emergência Voluntário em Rodovia, 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 § 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° 56112003
Declara de utilidade pública a entidade Serviços de Prevenção,

Resgate e Emergência Voluntário em Rodovias - PREVER -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

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

Prevenção, Resgate e Emergência Voluntário em Rodovias - PREVER
-, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio

Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 629/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 629/2003, de autoria do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, que altera a Lei n° 11.830, de 6 de julho de 1995,
que cria o Fundo Estadual de Habitação - FEH - e dá outras
providências, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 10

turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 629/2003
Altera a Lei n° 11.830, de 6 de julho de 1995, que cria o Fundo

Estadual de Habitação - FEH - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O art. 10 da Lei n° 11.830, de 6 de julho de 1995, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 40:
"Art.1°-( ...)
§ 40 - Na construção de habitação urbana ou rural com recursos do

FE--H, será dada preferência à utilização de energia solar na
implantação de sistema de aquecimento.

Art. 2 0 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 830/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 830/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que dispõe sobre o fomento à Economia Popular Solidária no
Estado, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas nos 1 a 6 ao
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vencido no 10 turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 83012003
Institui a Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária

no Estado de Minas Gerais - PEFEPS.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Fomento à Economia

Popular Solidária no Estado de Minas Gerais - PEFEPS -, que tem
por diretriz a promoção da Economia Popular Solidária e o
desenvolvimento de grupos organizados autogestionários de
atividades econômicas, de forma a integrá-los no mercado e a tornar
suas atividades auto-sustentáveis, por meio de programas, projetos,
parcerias com a iniciativa privada, convênios e outras formas
admitidas em lei.

Art. 2 0 - A Economia Popular Solidária constitui-se de iniciativas da
sociedade civil que visam à geração de produto ou serviço, por meio
da organização, da cooperação, da gestão democrática, da
solidariedade, da distribuição eqüitativa das riquezas produzidas
coletivamente, da autogestão, do desenvolvimento local integrado e
sustentável, do respeito ao equilíbrio dos ecossistemas, da
valorização do ser humano e do trabalho e do estabelecimento de
relações igualitárias entre homens e mulheres.

Art. 30 - A Política Estadual de Fomento à Economia Popular
Solidária tem os seguintes objetivos:

- gerar trabalho e renda;
II - apoiar a organização e o registro de empreendimentos da

Economia Popular Solidária;
III - apoiar a introdução de novos produtos, processos e serviços no

mercado;
IV - promover a agregação de conhecimento e a incorporação de

tecnologias nos empreendimentos da Economia Popular Solidária;
V - reduzir a vulnerabilidade e prevenir a falência dos

empreendimentos;
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VI - consolidar os empreendimentos que tenham potencial de

crescimento;
VII - proporcionar a associação entre pesquisadores, parceiros e

empreendimentos;
VIII - estimular a produção intelectual sobre o tema, como estudos,

pesquisas, publicações e material didático de apoio aos
empreendimentos da Economia Popular Solidária;

IX - criar e consolidar uma cultura empreendedora, baseada nos
valores da Economia Popular Solidária;

X - educar, formar e capacitar tecnicamente as trabalhadoras e os
trabalhadores dos empreendimentos da Economia Popular Solidária;

Xl - integrar os empreendimentos no mercado e tornar suas
atividades auto-sustentáveis;

XII - articular Municípios, Estados e União, visando uniformizar e
articular a legislação;

XIII - constituir e manter atualizado um banco de dados, com o
cadastro dos empreendimentos de Economia Popular Solidária que
cumpram os requisitos desta lei.

Art. 40 - Para a consecução dos objetivos da PEFEPS, o poder
público propiciará aos empreendimentos de Economia Popular
Solidária, na forma do regulamento:

- acesso a espaços físicos em bens públicos estaduais;
II - equipamentos e maquinário de propriedade do Estado para

produção industrial e artesanal;
III - assessoria técnica necessária à organização, produção e

comercialização dos produtos e serviços, assim como à elaboração de
projetos de trabalho;

IV - serviços temporários, em áreas específicas, tais como
contabilidade, "marketing", assistência jurídica, captação de recursos,
gestão empresarial, planejamento estratégico, gestão ambiental,
recursos humanos, técnicas de produção, contratos com
financiadores, contatos com instituições de pesquisa científica e
mercadológica;

V - cursos de capacitação, formação e treinamento de integrantes
dos empreendimentos de Economia Popular Solidária nas áreas
referidas no inciso anterior;

VI - incubação em incubadoras de empresas;
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VII - convênios com órgãos públicos, nas três esferas de

governo;
VIII - entidades e programas internacionais;
IX - acesso a centros de pesquisa e a empresas brasileiras para

consolidação de vínculo de transferência de tecnologia;
X - suporte técnico e financeiro para recuperação e reativação de

empresas por trabalhadores, em regime de autogestão;
Xl - suporte jurídico e institucional para constituição e registro dos

empreendimentos de Economia Popular Solidária;
XII - apoio na realização de eventos de Economia Popular Solidária;
XIII - apoio financeiro e fomento à constituição de patrimônio, na

forma da lei;
XIV - linhas de crédito especiais nos agentes financeiros públicos

federais, estaduais, municipais, internacionais e privados, com taxas
de juros e garantias diferenciadas, adequadas aos empreendimentos
de Economia Popular Solidária, bem como a adaptação das linhas de
crédito existentes, com base estrutural em microfinânças solidárias;

XV - apoio para comercialização;
XVI - participação em licitações públicas estaduais.
§ l - A utilização de espaços, equipamentos e maquinário públicos

sujeita os empreendimentos de Economia Popular Solidária às regras
de uso previstas nostermos da permissão de uso, que conterá as
obrigações dos permissionários.

§ 2° - E vedada a cobrança de taxas para participação nos cursos a
que se refere o inciso V deste artigo.

§ 3° - Será exigida a freqüência mínima estabelecida nos cursos a
que se refere o inciso V deste artigo, para manutenção dos benefícios
e permanência do grupo na PEFEPS.

§ 40 - O apoio para comercialização, a que se refere o inciso XV
deste artigo, consiste na busca de alternativas para comercializar e
divulgar a produção dos empreendimentos, mediante o apoio à
instalação de centros de comércio e de feiras, o incentivo à introdução
de novos produtos e serviços no mercado interno e externo e o auxílio
à articulação de redes de agentes que promovam o consumo solidário
e o comércio justo.

§ 5° - Os cursos, o apoio técnico, jurídico e financeiro, os serviços
temporários e a incubação em empresas deverão observar os
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princípios e conceitos que regem a Economia Popular Solidária de
que trata esta lei.

§ 6° - O poder público poderá firmar convênio, contrato ou outra
forma de ajuste administrativo admitida em lei com os Municípios, a
União, governos estrangeiros e entidades privadas para a consecução
dos objetivos desta lei, na forma da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993.

Art. 50 - São características dos empreendimentos de Economia
Popular Solidária:

- a produção e a comercialização coletivas;
II - as condições de trabalho salutares e seguras;
III - a proteção ao meio ambiente e a todas as formas de vida;
IV - a eqüidade de gênero;
V - a não-utilização de mão-de-obra infantil;
VI - a transparência na gestão dos recursos e a justa distribuição

dos resultados;
Vil - a prática de preços justos, sem maximização de lucros nem

busca de acumulação de capital;
VIII - a participação dos integrantes na formação do capital social do

empreendimento;
IX - a participação dos integrantes nas deliberações, na forma do

parágrafo único do art. 6 0 desta lei.
§ 1° - Consideram-se empreendimentos de Economia Popular

Solidária as empresas de autogestão, as cooperativas, as
associações, os pequenos produtores rurais e urbanos, os grupos de
produção e outros que atuem por meio de organizações e articulações
locais, estaduais e nacionais.

§ 2° - Os empreendimentos de Economia Popular Solidária
trabalharão prioritariamente em rede, abrangendo a cadeia produtiva,
desde a produção de insumos até a comercialização final dos
produtos.

§ 30 - Para os fins desta lei, uma rede de produção integra grupos
de consumidores, de produtores e de prestadores de serviços, para a
prática do consumo solidário, com o reinvestimento de parte do
excedente obtido pelos produtores e prestadores de serviços na
própria rede, diminuindo o volume e o número de itens a serem
adquiridos no mercado formal.
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Art. 60 - Consideram-se empresas de autogestão, para os

efeitos desta lei, os grupos organizados preferencialmente sob a
forma de sociedade cooperativa, podendo ser adotadas as formas de
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, de associação civil
e de sociedade anônima, atendidos os seguintes requisitos:

- organização autogestionária, caracterizada pela propriedade em
comum dos bens de produção e pela observância dos critérios
definidos no art. 40;

II - gestão da entidade exercida pelos integrantes de forma coletiva
e democrática;

III - adoção de modelo de distribuição dos resultados econômicos
proporcional ao trabalho coletivamente realizado.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a gestão democrática da
empresa pressupõe:

- a participação direta e indireta dos associados em todas as
instâncias decisórias, por meio de voto em assembléias ou institutos
similares específicos e legais, em eleições e na representação em
conselhos;

II - a garantia de voto do associado, independentemente da parcela
de capital que possua;

III - a rotatividade de, no mínimo, um terço dos integrantes dos
órgãos decisórios - diretoria e conselhos - a cada mandato;

IV - a contratação eventual de trabalhadores não associados
limitada a, no máximo, 10% (dez por cento) do total de trabalhadores
associados;

V - a adoção do trabalho como base para o sistema de
remuneração e de distribuição dos resultados.

Art. 70 - O empreendimento de Economia Popular Solidária
interessado em usufruir dos benefícios instituídos por lei, no ato de
sua inscrição no órgão responsável pela PEFEPS, deverá:

- registrar-se, informando a forma associativa adotada, o número
de seus integrantes, a forma adotada para as deliberações do grupo,
o endereço da sede ou do local onde se reúnem;

II - apresentar, se já em funcionamento, relatório que contenha a
descrição do processo de produção adotado, a natureza e a
capacidade de distribuição e comercialização do produto e outras
informações consideradas necessárias;
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III - apresentar, se em processo de constituição, projeto de

trabalho que contenha o detalhamento da atividade a ser desenvolvida
e dos recursos de que disponha;

IV - apresentar declaração de que seus integrantes têm mais de 18
(dezoito) anos e não estão empregados no mercado formal de
trabalho, comprovada mediante a apresentação da Carteira de
Trabalho, exceto no caso de aprendizes;

VI - apresentar declaração de que seus integrantes são domiciliados
no Estado de Minas Gerais.

§ 1° - Poderá habilitar-se a participar da PEFEPS grupo ainda não
constituído legalmente que se comprometa a apresentar seu registro
legal no prazo de dois anos contados de sua inscrição, desde que
atenda ao disposto nos arts. 4 0 e 60 e apresente projeto possível de se
adequar aos requisitas da PEFEPS.

§ 20 - Mediante a apresentação de requerimento fundamentado,
poderá ser prorrogado o prazo previsto no § 1° deste artigo.

§ 30 - O tempo de permanência do grupo na PFEPS será de dois
anos, prorrogável pelo mesmo período.

§ 40 - Verificada qualquer informação falsa, o grupo infrator sujeitar-
se-á às penas cabíveis e à imediata suspensão de sua participação na
PEFEPS, se nela já houver ingressado, ressalvados os direitos da
ampla defesa e do contraditório.

Art. 8 0 - Os empreendimentos de Economia Popular Solidária serão
registrados no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou na
Junta Comercial.

Parágrafo único - Os empreendimentos cujas atividades impliquem
geração de ICMS serão inscritos no órgão fazendário estadual, no
qual receberão classificação especifica.

Art. 90 - São considerados agentes executores da PEFEPS:
- o Governo do Estado, por meio de seus órgãos e entidades;

li - os Municípios, por meio de seus órgãos e entidades;
III - as universidades e instituições de pesquisa;
IV - o Governo Federal, por meio de seus órgãos;
V - as organizações não governamentais;
VI - os agentes financeiros que disponibilizem linhas de crédito para

os empreendimentos;
VII - as entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, que
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atuem segundo os objetivos desta lei;

VIII - as entidades internacionais que trabalhem com o conceito de
empresa de autogestão democrática e de economia solidária.

Parágrafo único - Os agentes executores da PEFEPS integrarão
ações e adotarão estratégias, metodologias e instrumentos comuns de
apoio aos empreendimentos.

Art.10 - Fica criado o Conselho Estadual da Economia Popular
Solidária - CEEPS -, composto paritariamente por representantes do
poder público estadual e das entidades civis afetas ao
desenvolvimento da Economia Popular Solidária, vinculado à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes.

§ 1° - O CEEPS será composto por doze membros, nomeados pelo
Governador, do Estado para um mandato de dois anos, permitida uma
recondução por igual período, sendo os representantes das entidades
civis eleitos em assembléia convocada para esse fim, sob a
coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes.

§ 2° - O CEEPS será presidido por um de seus membros, eleito
para mandato de um ano, permitida a recondução por igual período.

Art.1 1—Compete ao CEEPS:
- aprovar a Política Estadual de Fomento à Economia Popular

Solidária;
II - definir os critérios para a seleção dos programas e projetos a

serem financiados com recursos do Fundo Estadual de Fomento ao
Desenvolvimento da Economia Popular Solidária e para o acesso aos
benefícios previstos nesta lei;

III - definir os critérios para a concessão do Selo de Economia
Solidária;

IV - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, os ganhos sociais
e o desempenho dos programas e projetos financiados pelo Fundo a
que se refere o inciso II;

V - acompanhar e avaliar os programas de fomento aos
empreendimentos de Economia Popular Solidária desenvolvidos pelos
órgãos e entidades públicos do Estado;

VI - definir mecanismos para facilitar o acesso dos
empreendimentos de Economia Popular Solidária aos serviços
públicos estaduais;
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VII - buscar garantias institucionais para que os

empreendimentos de Economia Popular Solidária possam participar
das licitações públicas;

VIII - propor mecanismos de estabelecimento de incentivos fiscais
para os empreendimentos de Economia Popular Solidária;

IX - desenvolver mecanismos e formas de facilitar o acesso dos
empreendimentos de Economia Popular Solidária a recursos públicos;

X - propor alterações na legislação estadual relativa à Economia
Popular Solidária;

XI - constituir, regulamentar e fiscalizar as atividades do Comitê
Certificador a que se refere o art. 13;

XII - elaborar seu regimento interno.
Art.12 - O Conselho Estadual da Economia Popular Solidária terá

uma Secretaria Executiva, vinculada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.

Art. 13 - Fica instituído o Selo de Economia Solidária, para
identificação, pelos consumidores, do caráter solidário e ecológico dos
insumos, da produção, da industrialização, do transporte e da
comercialização dos produtos.

Art. 14 - O CEEPS constituirá um Comitê Certificador, constituído,
paritariamente, por representantes dos produtores e das entidades de
defesa dos direitos do consumidor e de assessoria a
empreendimentos de Economia Popular Solidária.

Art. 15— Compete ao Comitê Certificador:
- emitir e conceder o Selo de Economia Solidária;

II - credenciar entidades locais de inspeção para acompanhamento
dos empreendimentos de Economia Popular Solidária;

III - elaborar um manual de procedimentos para certificação, a ser
adotado pelas entidades locais de inspeção, para orientação aos
empreendimentos de Economia Popular Solidária e verificação do
cumprimento desta lei para a obtenção do Selo de Economia
Solidária;

IV - cancelar a certificação, em caso de descumprimento dos
requisitos desta lei;

V - gerenciar banco de dados cadastrais de empreendimentos
certificados;

VI - constituir uma equipe técnica para avaliação dos pedidos de
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credenciamento, mediante análise de documentos e inspeção
local, se necessário.

Art. 16 - A participação efetiva no CEEPS e no Comitê Certificador
não é remunerada, sendo considerada função pública relevante.

Art. 17 - O CEEPS elaborará seu regimento e o regulamento do
Comitê Certificador no prazo de noventa dias após sua posse.

Art.18 - O Fundo Estadual de Fomento ao Desenvolvimento da
Economia Popular Solidária será criado por lei específica, no prazo de
cento e vinte dias contados da data da publicação desta lei.

Art. 19 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados de sua promulgação.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 837/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 837/2003, de autoria do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o
imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, com as
Emendas n os 1 e 2 de 2 0 turno.

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

Registre-se que, para evitar ambigüidades, esta Comissão procedeu
à supressão da referência à loja ocupada pelo Banco Itaú, no "caput"
do art. 60 , acrescentado ao projeto pela Emenda n° 1 de 2 0 turno. Não
há por que excetuar-se imóvel cujo registro não está incluído entre os
relacionados no dispositivo como objeto da doação.

No art. 70 , acrescentado à proposição pela Emenda n° 2 de 2 0 turno,
não estava prevista a data do início da contagem do prazo de dez
anos nele estabelecido, razão pela qual esta Comissão acrescentou,
como marco inicial, a data de lavratura da escritura pública de doação,
apropriada para leis que tratam de alienação de imóvel por meio de
doação.

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° 837/2003

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o
imóvel que especifica e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Lima Duarte o imóvel constituído de terreno com área de 10.000m2
(dez mil metros quadrados) e respectiva benfeitoria, situado no
Povoado de Perobas, na Fazenda dos Cocais, nesse Município,
registrado sob o n° 6.683, a fis. 75 do livro 3 F, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Lima Duarte.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao
funcionamento de uma escola municipal e 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 aqui
prevista.

Art. 20 - Fica a Fundação João Pinheiro - FJP - autorizada a doar à
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - parte do imóvel
correspondente à área de 100.000m 2 (cem mil metros quadrados), de
sua propriedade, localizada na Avenida José Cândido da Silveira, n°
2.000, Bairro Horto, em Belo Horizonte, registrada sob o n° 31.932, a
Is. 45 do livro 3-AB, no Cartório do 4 0 Ofício de Registro de Imóveis

da Comarca de Belo Horizonte.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à

construção de unidades do "Campus" BH e da Reitoria da UEMG.
AI. 3° - Fica a UEMG autorizada a alienar à Companhia Mineradora

de Minas Gerais - COMIG - os imóveis de sua propriedade situados
na Av. Amazonas, n° 6.252, Bairro Gameleira, em Belo Horizonte,
com área total de 12.231,37M2 (doze mil duzentos e trinta e um vírgula
trinta e sete metros quadrados) e benfeitorias, assim discriminados:

- terreno com área de 7.51 9m2 (sete mil quinhentos e dezenove
metros quadrados) constante no registro n° 13.749, a fls. 37 e 38 do
livro 3-T, no Cartório do 7° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Belo Horizonte;

II - terreno com área de 4.712,37m2 (quatro mil setecentos e doze
vírgula trinta e sete metros quadrados) havido conforme escritura
pública de permuta de imóveis com partilha antecipada de bens
imóveis e outras avenças lavrada a f Is 54 do livro 2031 = do Cartório do

rÀ
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100 Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Art. 4 0 - Fica a UEMG autorizada a alienar o imóvel constituído
pelos lotes 1-A, 2-A, 3-A, 4 e 5 do quarteirão 61, situado na Avenida
José Cândido da Silveira, Bairro União, em Belo Horizonte, com área
total de 29.267,20m 2 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e sete
vírgula vinte metros quadrados), registrado sob o n° 78.339, no livro 2,
no Cartório do 40 Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo
Horizonte.

Art. 5 0 - Os recursos financeiros oriundos da alienação dos imóveis
da UEMG a que se referem os arts. 30 e 4 0 desta lei serão
depositados em conta remunerada específica, em nome dessa
entidade, e serão investidos exclusivamente em obras e
equipamentos destinados às unidades do "Campus" BH e à Reitoria
da UEMG, a serem edificadas no terreno a que se refere o art. 20
desta lei.

Art. 6° Fica o Poder Executivo autorizado a doar à FJP os imóveis
de sua propriedade localizados na Rua Rio de Janeiro, n° 471, Centro,
em Belo Horizonte, matriculados sob os n

os 83.725, 83.728, 83.729,
83.730, 83.731, 83.732, 83.733, 83.734, 83.735, 83.736, 83.737,
83.738, 83.739, 83.740, 83.741, 83.742, 83.743, 83.744, 83.745,
83.746, 83.747, 83.748, 83.749 e 83.750, no livro 2, no Cartório do 50
Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - A doação prevista neste artigo fica condicionada à
averbação, no Cartório de Registro de Imóveis competente, do Termo
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Bancários firmado entre
o Estado de Minas Gerais e o Banco Itaú S.A., em 4 de julho de 2002.

Art. 7 0 - Os imóveis doados à FJP, nos termos do art. 6 0 desta lei, e
à UEMG, nos termos do art. 2 0 , reverterão aos doadores se, no prazo
de dez anos contados da data da lavratura da escritura pública de
doação, não for dada ao imóvel de que trata o "caput" do art. 2° a
destinação prevista em seu parágrafo único.

Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Djalma Diniz -

Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 903/2003
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 903/2003, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que declara de utilidade pública a entidade Círculo Social
Imaculada Conceição, com sede no Município de Piranga, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 10 do 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° 903/2003
Declara de utilidade pública a entidade Círculo Social Imaculada

Conceição - CISIC -, com sede no Município de Piranga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Círculo Social

Imaculada Conceição - CISIC -, com sede no Município de Piranga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio

Gena ro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°918/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 918/2003, de autoria do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, que declara de utilidade pública a Associação
Beneficente Mário Spada - AMES -, com sede no Município de
Capelinha, 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° 918/2003
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Mário Spada -

AMES -, com sede no Município de Capelinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1	- Fica declarada de utilidade pública a Associação
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Beneficente Mário Spada - AMES -, com sede no Município de
Capelinha.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto , relator - Antônio

Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 970/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 970/2003, de autoria do Deputado Sidinho do

Ferrotaco, que declara de utilidade pública o Grupo de Apoio e
Prevenção à AIDS da Cidade de São João dei-Rei - HI-Vita -, 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° 970/2003
Declara de utilidade pública a entidade Grupo HI-Vita, com sede no

Município de São João dei-Rei.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo HI-

Vita, com sede no Município de São João dei-Rei.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio

Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.02612003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.026/2003, de autoria do Governador do
Estado, que altera o disposto no parágrafo único do art. 4° da Lei no
11.393, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo de Incentivo à
Industrialização - FIND -, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do
vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 1.026/2003
Prorroga o prazo para concessão de financiamento previsto no

parágrafo único do art. 40 da Lei n° 11.393, de 6 de janeiro de 1994,
que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND -, e acrescenta
parágrafo ao mesmo artigo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O prazo para a concessão de financiamento previsto no

parágrafo único do art. 40 da Lei n° 11.393, de 6 de janeiro de 1994,
fica prorrogado por dez anos, contados a partir de 6 de janeiro de
2004.

Art. 20 - O art. 40 da Lei n° 11.393, de 6 de janeiro de 1994, fica
acrescido do seguinte § 2 0 , passando seu parágrafo único a vigorar
como § 1°:

"Art. 4-
§ 2° - A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais realizará avaliação
de desempenho anual do Fundo baseada em relatório enviado pelo
órgão gestor, com a relação dos projetos financiados, o número de
novos postos de trabalho criados, o impacto na arredacação tributária,
a adimplência em relação às amortizações e demais informações
relevantes para a avaliação.".

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
1.052/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.052/2003, de autoria do Deputado Zé Mala,

que declara de utilidade pública o Centro de Tratamento de
Dependentes Químicos - Recanto Caminho da Esperança -, com sede
no Município de Caxambu, foi aprovado em turno único, com a

rÃ
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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° 1.05212003
Declara de utilidade pública o Centro de Tratamento de

Dependentes Químicos de Caxambu - Recanto Caminho da
Esperança - CTDQ-C -, com sede no Município de Caxambu.

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

de Dependentes Químicos de Caxambu - Recanto Caminho da
Esperança - CTDQ-C -, com sede no Município de Caxambu.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Maria OlMa, Presidente - DjaIma Diniz, relator - Antônio Genaro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.056/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n o 1.056/2003, de autoria do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, que institui a Reserva Particular de
Recomposição Ambiental - RPRA -, altera as Leis n o s 14.309, de 19
de junho de 2002, e 13.803, de 27 de dezembro de 2000, e dá outras
providências, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas n os 1 e 2 ao
vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
cio § 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° 1.056/2003
Institui a Reserva Particular de Recomposição Ambiental - RPRA -,

altera os arts. 17 e 52 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, e o
Anexo IV da Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de 2000.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica instituída a Reserva Particular de Recomposição

Ambiental - RPRA -, assim considerada a área degradada por
atividade agrícola, pastoril ou silvicultural, pertencente a um ou mais
proprietários, de domínio privado, gravada com perpetuidade e
destinada a recuperação ambiental.

§ 1° - A critério do órgão estadual competente, poderão ser
admitidos outros tipos de área para a constituição de RPRA.

§ 2 0 - A RPRA integra o Sistema Estadual de Unidades de
Conservação, no grupo de unidades de conservação de uso
sustentável, nos termos do art. 22 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de
2002.

Art. 2 0 - São condições para instituição e funcionamento de RPRA:
- a aprovação de plano diretor da unidade de conservação pelo

órgão estadual competente;
II - a autorização expressa do proprietário, com firma reconhecida

em cartório, para promover a alteração na matrícula do imóvel;
III - a gestão por organização não-governamental sem fins

lucrativos;
IV - a instituição de órgão colegiado regido por estatuto, com

funções normativas e deliberativas, composto por representação
numericamente equivalente, limitada a um máximo de três
representantes por segmento, de proprietários, de detentores de cotas
de Certificado de Recomposição de Reserva Legal e da entidade
gestora;

V - a aplicação do resultado financeiro obtido por meio das
atividades desenvolvidas na unidade de conservação,
prioritariamente, na melhoria e na expansão da RPRA;

VI - a apresentação de relatório anual de atividades ao órgão
estadual competente, na forma do regulamento, mantendo-se cópia
do mesmo na unidade de conservação, para consulta pública.

§ 1° - O estatuto da RPRA preverá a participação de representante
do poder público nas reuniões do órgão colegiado, com direito a voz, e
de moradores da região circunvizinha nas atividades desenvolvidas na
unidade de conservação.

§ 20 - O plano diretor a que se refere o inciso 1 poderá ser elaborado
por entidade pública ou por entidade privada previamente credenciada
pelo Estado.
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Art. 3 0 - A RPRA, prioritariamente destinada a constituição de

reserva legal de propriedades rurais, poderá ser usada
alternativamente para:

- pesquisa científica;
II - produção de bens florestais não lenhosos;
III - produção de bens florestais lenhosos;
IV - extrativismo;
V - agrossilvicultura;
VI - outras atividades não degradadoras do meio ambiente.
§ 10 - A área destinada às atividades previstas nos incisos III e V

não poderá exceder a 20% (vinte por cento) da área total da unidade
de conservação.

§ 2 0 - A área da unidade de conservação destinada à recomposição
de reserva legal será estabelecida no plano diretor.

Art. 40 - O Certificado de Recomposição de Reserva Legal - CRRL -
emitido pelo órgão estadual competente, autoriza a entidade gestora

da unidade a alienar cota a possuidor ou proprietário rural, equivalente
cada uma a um hectare, até o limite da área definida no plano diretor.

§ 1° - Para obtenção de cota de CRRL, o possuidor ou proprietário
rural deverá ser autorizado pelo órgão estadual competente.

§ 2° - E vedada a alienação de cota de CRRL para posse ou
propriedade rural localizada fora da bacia hidrográfica da RPRA,
exceto nos casos definidos pelo órgão estadual competente.

Art. 5 0 - A gestão e a implantação do plano diretor de RPRA serão
acompanhadas e avaliadas pelo órgão estadual competente.

Art. 6° - O poder público não intervirá na administração de RPRA,
salvo nos casos de:

- desvio de finalidade;
II - gestão fraudulenta ou temerária;
III - descumprimento de norma estabelecida em lei, regulamento ou

pelo órgão estadual competente.
Art. 70 - O art. 17 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, fica

acrescido dos seguintes inciso VII e § 4°, passando seu § 2 0 a vigorar
com a redação que se segue:

"Art.17-( ...)
VII - aquisição de cota de Certificado de Recomposição de Reserva

Legal - CRRL - de Reserva Particular de Recomposição Ambiental -
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RPRA -, em quantidade correspondente à área de reserva legal a
ser reconstituída, mediante autorização do órgão competente.

(. ..)
§ 2° - Nos casos de recomposição da área de reserva legal pela

compensação por área equivalente e pela instituição de Reserva
Particular do Patrimônio Natural - RPPN - ou por aquisição de cotas
de RPRA, na forma dos incisos IV, V, VI e VII deste artigo, a
averbação do ato de instituição, à margem do registro do imóvel,
mencionará expressamente a causa da instituição e o número da
matrícula do imóvel objeto da recomposição.

(...)
§ 40 - E. vedado ao proprietário ou possuidor suprimir área de

reserva legal em virtude de opção pela recomposição na forma
prevista no inciso VII.".

Art. 80 - O art. 52 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 52 - A pessoa física ou jurídica consumidorà de matéria-prima
florestal poderá, a critério do órgão competente, optar pela
compensação, mediante alienação ao patrimônio público de área
técnica e cientificamente considerada de relevante e excepcional
interesse ecológico em troca de créditos de reposição, que podem ser
utilizados para compor o percentual de consumo anual de matéria-
prima florestal ou para abater débitos apurados por excesso de
utilização de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa.

Parágrafo único - Os créditos concedidos em contrapartida ao
imóvel alienado ao Estado na forma do "caput" deste artigo serão
utilizados uma única vez, sendo o referido imóvel incorporado ao
patrimônio do Instituto Estadual de Florestas - IEF - para criação de
unidade de conservação ou para regularização fundiária de unidade
de conservação já criada.".

Art. 9° - No Anexo IV da Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de 2000,
fica acrescentada à tabela "Fator de Conservação para Categorias de
Manejo de Unidades de Conservação" a categoria de manejo
"Reserva particular de recomposição ambiental", código RPRA, fator
de conservação 0,9 (zero vírgula nove).

Art. 10-O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias contados da data de sua publicação.
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Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.117/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.117/2003, de autoria do Governador do
Estado, que aprova o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI e dá outras providências, foi aprovado em turno único, com as
Emendas n

o
s 2, 11 a 13, 15 e 21 e as Subemendas n° 1 às Emendas

n
o
s 1,4,9, 10, 14, 17 e 20.
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°1.117/2003
Estabelece o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica estabelecido o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado - PMDI -, nos termos desta lei e dos Anexos 1 e II, que a
integram.

Art. 20 - O PMDI, respeitadas as diretrizes constitucionais, tem como
objetivos:

- o desenvolvimento socioeconômico integrado do Estado;
II - a racionalização e a coordenação das ações do Governo;
III - o incremento das atividades produtivas no Estado;
IV - a expansão social do mercado consumidor;
V - a superação das desigualdades sociais e regionais no Estado;
VI - a expansão do mercado de trabalho;
VII - o desenvolvimento dos Municípios de escassas condições de

propulsão socioeconômica;
VIII - o desenvolvimento tecnológico do Estado;
IX - a promoção econômica e social dos indivíduos menos
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favorecidos, mediante ações governamentais integradas que
visem à superação da miséria e da fome, as quais poderão contar
com a participação da sociedade civil organizada.

Parágrafo único - O Estado respeitará e preservará os valores
culturais da sociedade mineira na fixação das diretrizes para a
execução do PMDI.

Art. 30 - As diretrizes estabelecidas no PMDI serão implementadas
com a participação de órgãos e entidades da Administração Pública,
em parceria com os Governos federal e municipais, a iniciativa
privada, organizações não governamentais e entidades da sociedade
civil organizada.

Art. 40 - o PMDI será executado de forma articulada com o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, conforme dispuser
cada lei orçamentária anual.

Art. 50 - Compete à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
coordenar a execução do PMDI.

Art. 6 0 - As disposições constantes no Anexo II, consideradas
incisos deste artigo, serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo
Poder Executivo ao texto do Anexo 1.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino

Augusto.
ANEXO 1

(a que se refere o art. 1°da Lei n° .......de .....de ................de ........
OBS.: Publicado em suas essencialidades no Diário do Legislativo

de 9 de outubro de 2003, na p. 35, coluna 3.
ANEXO II

(a que se refere o art. 6°da Lei n° ......de .....de ....................de .....
- O item 3.2 do Anexo 1 - Iniciativas Estratégicas do Governo - fica

acrescido do seguinte subitem:
- estabelecer parcerias com entidades da sociedade civil que

atuam na recuperação de dependentes químicos.".
II - Fica suprimida do item 1.5 do Anexo 1 - Diagnóstico Sumário do

Estado de Minas Gerais - a seguinte expressão: "primordialmente,
deixar de atrapalhar e, em seguida,".
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III - O item 6.5 ao Anexo 1 - Contribuição para a Geração de

Empregos e Renda - fica acrescido do seguinte texto:
"Considerando que o segmento de pequenos empreendimentos

representa aproximadamente 30% (trinta por cento) do PIB do País e
que mobiliza diretamente cerca de sessenta milhões de brasileiros, o
Estado fomentará, em todas as suas regiões, o desenvolvimento de
microempresas e de empresas de pequeno porte.".

IV - O item 6.3 do Anexo 1 - Melhoria e Ampliação dos Serviços
Públicos - fica acrescido do seguinte texto:

"Na prestação de serviços públicos, as questões de gênero e etnias
• os segmentos de crianças e adolescentes, pessoas com deficiência
• idosos merecem, por parte da administração pública, um tratamento
adequado a suas peculiaridades.".

V - O item 6.5 do Anexo 1 - Contribuição para a Geração de
Emprego e Renda - fica acrescido do seguinte texto:

"O Estado implantará, também, políticas públicas de apoio à
economia popular solidária em suas múltiplas modalidades. A
economia solidária tem por diretriz essencial o desenvolvimento de
atividades de grupos organizados e de baixa renda, de forma a
integrá-los no mercado formal e tornar suas atividades auto-
sustentáveis, por meio de programas, projetos, parcerias com a
iniciativa privada, convênios com entes públicos e outras formas
admitidas em lei.".

VI - O subitem 1.1 - Iniciativas Estratégicas do Governo - do item 1 -
Melhoria da Segurança Pública - do Anexo 1 fica acrescido do seguinte
número 12:

1.1 (....)
12. Aumentar a eficiência do policiamento ostensivo em logradouros

públicos, por meio de monitoramento do local com câmeras de vídeo,
em parceria com a iniciativa privada.".

VII - O subitem 11 do item 3.3 do Anexo 1 - Iniciativas Estratégicas
do Governo - passa a vigorar com a seguinte redação:

"3.3 ( .... )
11 - capacitação continuada dos docentes, visando ao

aprimoramento e à formação superior dos professores das redes
públicas estadual e municipal..
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VIII - O item 3.3 do Anexo 1 - Iniciativas Estratégicas do Governo

- fica acrescido do seguinte subitem 12:
"3.3 (...)•
12 - desenvolver uma política estadual para o ensino superior, com a

participação da UEMG, da UNIMONTES e das universidades federais
em funcionamento no Estado.".

IX - O subitem 4 do item 6.6 do Anexo 1 - Fomento Inovador ao
Desenvolvimento Econômico - , no capitulo Objetivos Prioritários,
passa a vigorar com o seguinte título:

"6.6. (.....
4. Incentivar os investimentos em C&T e apoiar a incubação de

empresas
X - O subitem 1 do item 6.6 do Anexo 1 - Fomento Inovador ao

Desenvolvimento Econômico -, no capítulo Objetivos Prioritários, após
a expressão "agroindústria no Estado", fica acrescido do seguinte:
em especial às cadeias produtivas do café, do leite, das carnes, do
algodão, do milho, da soja, da silvicultura, da horticultura e da
produção sucroalcooleira.".

XI - O subitem 2 do item 6.8 do Anexo 1 - Choque de Gestão -, no
capitulo Objetivos Prioritários, fica acrescido do seguinte: "Além disso,
atuar com maior rigor na concessão de novos benefícios fiscais.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No
1.132/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.132/2003, de autoria da Comissão de

Constituição e Justiça, que autoriza o Poder Judiciário a comprar da
AGROS - Instituto UFV de Seguridade Social - os imóveis que
menciona, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.132/2003
Autoriza o Estado a comprar do AGROS - Instituto UFV de

Seguridade Social - os imóveis que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rs-
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Art. 1° - Fica o Estado autorizado a comprar do AGROS -

Instituto UFV de Seguridade Social - os seguintes imóveis, registrados
no Cartório do 2 0 Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo
Horizonte:

- sala n° 1.701, com área de 179,46m 2 (cento e setenta e nove
vírgula quarenta e seis metros quadrados), com vaga na garagem n°
126, matrícula n°30.121, livro 2;

II - sala n° 1.702, com área de 109,23m 2 (cento e nove vírgula vinte
e três metros quadrados), com vaga na garagem n° 127, matrícula n°
30.108, livro 2;

III - sala n° 1.703, com área de 197,91m 2 (cento e noventa e sete
vírgula noventa e um metros quadrados), com vaga na garagem n°
128, matrícula n° 30.109, livro 2;

IV - sala n° 1.704, com área de 174,71m 2 (cento e setenta e quatro
vírgula setenta e um metros quadrados), com vaga na garagem n°
129, matrícula n° 30.110, livro 2;

V - sala n° 1.705, com área de 198,05M 2 (cento e noventa e oito
vírgula zero cinco metros quadrados), com vaga na garagem n° 130,
matrícula n° 30.111, livro 2;

VI - sala n° 1.706, com área de 179,46M 2 (cento e setenta e nove
vírgula quarenta e seis metros quadrados), com vaga de garagem n°
131, matrícula n°30.112, livro 2;

VII - sala n° 1.707, com área de 127,28m2 (cento e vinte e sete
vírgula vinte e oito metros quadrados), com vaga de garagem n° 132,
matrícula n°30.113, livro 2;

VIII - sala n° 1.801, com área de 179,46m2 (cento e setenta e nove
vírgula quarenta e seis metros quadrados), com a vaga de garagem n°
133, matricula n°30.114, livro 2;

IX - sala n° 1.802, com área de 109,23m 2 (cento e nove vírgula vinte
e três metros quadrados), com vaga de garagem n° 134, matrícula n°
30.115, livro 2;

X - sala n° 1.803, com área de 197,91m 2 (cento e noventa e sete
vírgula noventa e um metros quadrados), com vaga de garagem n°
135, matrícula n° 30.116, livro 2;

Xl - sala n° 1.804, com área de 174,71M2 (cento e setenta e quatro
vírgula setenta e um metros quadrados), com vaga de garagem n°
136, matrícula n°30.117, livro 2;



1789
XII - sala n° 1805, com área de 198.05m 2 (cento e noventa e

oito vírgula zero cinco metros quadrados), com vaga de garagem n°
137, matrícula n°30.118, livro 2;

XIII - sala n° 1.806, com área de 179,46m 2 (cento e setenta e nove
vírgula quarenta e seis metros quadrados), com vaga de garagem n°
138, matrícula n° 30.119, livro 2;

XIV - sala n° 1.807, com área de 127,28m 2 (cento e vinte e sete
vírgula vinte e oito metros quadrados), com vaga de garagem n° 139,
matrícula n° 30.120, livro 2;

XV - unidade n° 122, com área de 1.257,23m 2 (mil duzentos e
cinqüenta e sete vírgula vinte e três metros quadrados),
correspondente ao 190 andar, com sete vagas de garagem, nos 140 a
146, matrícula n°30.106, livro 2;

XVI - unidade n° 123, com área de 1.257,23M 2 (mil duzentos e
cinqüenta e sete vírgula vinte e três metros quadrados),
correspondente ao 200 andar, com sete vagas de garagem, nos 147 a
153, matrícula n°30.107, livro 2.

Parágrafo único - Os imóveis adquiridos nos termos desta lei serão
inscritos pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no
Cadastro Geral dos Imóveis do Estado, ficando afetados a atividades
do Poder Judiciário.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.175/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.175/2003, de autoria do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação dos
Dependentes de Hemoderivados de Uberlândia - ASDHU -, com sede
nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.175/2003

Declara de utilidade pública a Associação dos Dependentes de
Hemoderivados de Uberlândia - ASDHU -, com sede no Município de
Uberlândia.

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

Dependentes de Hemoderivados de Uberlândia - ASDHU -, com sede
no Município de Uberlândia.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - DjaIma Diniz, relator - Antônio Genaro.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.293/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.293/2003, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza a Companhia de Distritos Industriais de Minas
Gerais - CDI-MG - a doar imóveis de sua propriedade localizados na
Cidade Industrial Coronel Juventino Dias ao Município de Contagem,
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° 1.293/2003
Autoriza a Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais -

CDI-MG - a doar ao Município de Contagem os imóveis que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°— Fica a Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais -

CDI-MG - autorizada a doar ao Município de Contagem imóveis de
sua propriedade, com área total de aproximadamente 264.000m2
(duzentos e sessenta e quatro mil metros quadrados), localizados na
Cidade Industrial Coronel Juventino Dias, nesse Município, com a
seguinte descrição:

- Gleba 1, com área de 62.770m 2 (sessenta e dois mil setecentos e
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setenta metros quadrados), constituída por parte dos Quarteirões
21 e 37 e partes da Avenida V e das Ruas 4, 8 e 10, na Cidade
Industrial de Contagem, incorporada ao patrimônio da CDI-MG,
conforme Transcrição n° 48.046, no livro 3-AR do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Betim, e respectiva planta (documento n°
2), com a seguinte descrição: inicia no ponto M-1, situado no
alinhamento da Avenida II (Avenida Doutor Antônio Chagas), a
aproximadamente 154m (cento e cinqüenta e quatro metros) de
interseção com o alinhamento da Avenida IV (Avenida General David
Zarnoff); deste ponto, segue com rumo aproximado de 65 0 NO por
uma distância aproximada de 258m (duzentos e cinqüenta e oito
metros) em linha reta, atingindo o ponto M-2; deste ponto, defletindo
aproximadamente 900 à direita e seguindo por uma distância
aproximada de lOm (dez metros) em linha reta, atinge o ponto M-3;
deste ponto, defletindo aproximadamente 95 0 à esquerda, segue
confrontando com a Fiat-Allis por um trecho em curva à direita com
uma distância aproximada de 345m (trezentos e quarenta e cinco
metros), atingindo o ponto M-4, no alinhamento da Avenida IV
(General David Zamoff); deste ponto, segue pelo referido alinhamento
no sentido da Avenida 1 (Avenida Amazonas), por uma distância
aproximada de 70m (setenta metros) em linha reta, atingindo o ponto
M-5; deste ponto, abandonando o alinhamento da Avenida IV,
contorna a área pertencente à Liquigàs, por uma distância aproximada
de 375m (trezentos e setenta e cinco metros), atingindo o ponto M-6,
no alinhamento da Avenida IV; deste ponto, segue pelo alinhamento
da referida avenida no sentido da Avenida 1 por uma distância
aproximada de 40m (quarenta metros) em linha reta, atingindo o ponto
M-7; deste ponto, defletindo aproximadamente 120 0 à esquerda e
seguindo por uma distância aproximada de 140m (cento e quarenta
metros) em linha reta, atinge o ponto M-8; deste ponto, segue por um
trecho em curva à esquerda por uma distância aproximada de 20m
(vinte metros), atingindo o ponto M-9; deste ponto, defletindo
aproximadamente 92 0 à direita em relação ao alinhamento retro M-8 -
M-9, segue por uma distância aproximada de 171 m (cento e setenta e
um metros) em linha reta, atingindo o ponto M-10 no alinhamento da
Avenida 1 (Avenida Amazonas); deste ponto, defletindo
aproximadamente 90 0 à esquerda e seguindo por uma distância

kA
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aproximada de 22m (vinte e dois metros) em linha reta, atinge o
ponto M-1 1; deste ponto, defletindo aproximadamente 900 à esquerda
e seguindo por uma distância aproximada de 182m (cento e oitenta e
dois metros) em linha reta, atinge o ponto M-12; deste ponto,
defletindo aproximadamente 61° à direita e seguindo por uma
distância aproximada de 30m (trinta metros) em linha reta, atinge o
ponto M-13; deste ponto, defletindo aproximadamente 90 0 à esquerda
e seguindo por uma distância aproximada de 14m (quatorze metros)
em linha reta, atinge o ponto M-14; deste ponto, defletindo
aproximadamente 86 0 à direita e seguindo por uma distância
aproximada de 127m (cento e vinte e sete metros) em linha reta,
atinge o ponto M-15; deste ponto, segue por um trecho em curva à
esquerda por uma distância aproximada de 22m (vinte e dois metros),
atingindo o ponto M-16, no alinhamento oposto (leste) da Rua 3 (Rua
Dr. José Américo Cançado Bahia); deste ponto, segue pelo
alinhamento da referida rua no sentido da Avenida 1 (Avenida
Amazonas) por uma distância aproximada de 7m (setenta e dois
metros) em linha reta, atingindo o ponto M-17; deste ponto, defletindo
aproximadamente 86° à esquerda e seguindo por uma distância
aproximada de 70m (setenta metros) em linha reta, atinge o ponto M-
18; deste ponto, defletindo aproximadamente 62° à esquerda e
seguindo por uma distância aproximada de 32m (trinta e dois metros)
em linha reta, atinge o ponto M-19; deste ponto, defletindo
aproximadamente 91 0 à direita e seguindo por uma distância
aproximada de 60m (sessenta metros) em linha reta, atinge o ponto
M-20, situado no alinhamento da Rua 2; deste ponto, segue pelo
alinhamento da Rua 2 no sentido da Rua 10 por uma distância
aproximada de 33m (trinta e três metros) em linha reta, atingindo o
ponto M-21; deste ponto, defletindo 1150 à esquerda e seguindo por
uma distância aproximada de 1 O (dez metros) em linha reta, atinge o
ponto M-22; deste ponto, defletindo aproximadamente 57 0 à direita e
seguindo por uma distância de 130m (cento e trinta metros) em linha
reta, atinge o ponto M-23; deste ponto, defletindo aproximadamente
700 à direita e seguindo por uma distância aproximada de lOm (dez
metros) em linha reta, atinge o ponto M-24; deste ponto, defletindo
aproximadamente 500 à direita e seguindo por uma distância
aproximada de 128m (cento e vinte e oito metros) em linha reta, atinge
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o ponto M-25; deste ponto, defletindo aproximadamente 48 0 à
direita e seguindo por uma distância aproximada de 17m (dezessete
metros) em linha reta, atinge o ponto M-26, no alinhamento da Rua 2;
deste ponto, segue pelo alinhamento da Rua 2, no sentido da Rua 10
por uma distância aproximada de 38m (trinta e oito metros) em linha
reta, atingindo o ponto M-27, no alinhamento oposto (oeste) da Rua
10; deste ponto, defletindo aproximadamente 120 0 à esquerda, segue
pelo alinhamento da Rua 10 no sentido da Rua 4 por uma distância
aproximada de 120m (cento e vinte metros) em linha reta, atingindo o
pondo M-28; deste ponto, defletindo aproximadamente 80 0 à direita,
abandona o alinhamento da Rua 10 e segue por uma distância
aproximada de 83m (oitenta e três metros) em linha reta, atingindo o
ponto M-29; deste ponto, defletindo aproximadamente 90 0 à direita e
seguindo por uma distância aproximada de 249m (duzentos e
quarenta e nove metros) em linha reta, atinge o ponto M-30, no
alinhamento da Avenida II (Avenida Doutor Antônio Chagas); deste
ponto, segue pelo referido alinhamento no sentido da Avenida IV
(Avenida General David Zarnoff) por uma distância aproximada de
38m (trinta e oito metros) em linha reta, atingindo o ponto M-1 do
início desta descrição, perfazendo uma área de 62.770m' (sessenta e
dois mil setecentos e setenta metros quadrados), conforme planta
CTG-DTPA-0478, nos arquivos da CDI-MG;

II - Gleba VA, com área de 2.064m2 (dois mil e sessenta e quatro
metros quadrados), constituída pelo prolongamento da Rua 2 até a
Rua 10, entre as Quadras 22 e 23, na Cidade Industrial de Contagem,
incorporada ao patrimônio da CDI-MG, conforme Transcrição n°
48.046, no livro 3-AR do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Betim, e respectiva planta (documento n° 2), com a seguinte
descrição: inicia no ponto M-26, situado no alinhamento da Rua 2,
lado direito sentido Rua 10 para Avenida 1 (Avenida Amazonas) a
aproximadamente 15m (quinze metros) da interseção com o
alinhamento da Rua 10; deste ponto, segue pelo alinhamento da Rua
2 com o Quarteirão 22 no sentido da Avenida 1 (Avenida Amazonas)
por uma distância aproximada de 130m (cento e trinta metros),
atingindo o ponto M-21; deste ponto, defletindo aproximadamente 850
à esquerda e seguindo por uma distância aproximada de 20m (vinte
metros) em linha reta, atinge o ponto M-31 no lado oposto da Rua 2;

rs
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deste ponto, defletindo aproximadamente 96 0 à esquerda e
seguindo confrontando com o Quarteirão 23 por uma distância
aproximada de 128m (cento e vinte e oito metros) em linha reta, atinge
o ponto M-32; deste ponto, defletindo aproximadamente 73° à
esquerda e seguindo por uma distância aproximada de 13m (treze
metros) em linha reta, atravessa a Rua 2 e atinge o ponto M-26 do
início desta descrição, perfazendo uma área de 2.064m 2 (dois mil e
sessenta e quatro metros quadrados), conforme planta CTG-DTPA-
0478, nos arquivos da CDI-MG;

III - Gleba II, com área de 20.400m2 (vinte mil e quatrocentos metros
quadrados), constituída por parte do Quarteirão 38 e parte da Avenida
V, na Cidade Industrial de Contagem, incorporada ao patrimônio da
CDI-MG, conforme Transcrição n° 48.046, no livro 3-AR do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Betim, e respectiva planta
(documento n° 2), com a seguinte descrição: inicia no ponto M-1,
situado no alinhamento da Avenida II (Avenida Doutor Antônio
Chagas), a aproximadamente 140m (cento e quarenta metros) da
interseção com o alinhamento da Avenida IV (Avenida General David
Zarnoff); deste ponto, segue perpendicularmente à Avenida II, por
uma distância aproximada de 270m (duzentos e setenta metros) em
linha reta, confrontando com o Quarteirão 22, atingindo o ponto M-2;
deste ponto, defletindo aproximadamente 90 0 à direita e seguindo por
uma distância aproximada de 38m (trinta e oito metros) em linha reta,
atinge o ponto M-3; deste ponto, defletindo aproximadamente 90 0 à
direita e seguindo por uma distância aproximada de 196m (cento e
noventa e seis metros) em linha reta, atinge o ponto M-4; deste ponto,
defletindo aproximadamente 86 0 à esquerda e seguindo por uma
distância aproximada de 130m (cento e trinta metros) em linha reta,
atinge o ponto M-5, no alinhamento da Rua 10; deste ponto, defletindo
aproximadamente 93° à direita e seguindo por uma distância
aproximada de 82m (oitenta e dois metros) em linha reta, pelo
alinhamento da Rua 10 no sentido da Avenida II, atinge o ponto M-6,
no alinhamento da Avenida II; deste ponto, segue pelo referido
alinhamento no sentido da Avenida IV (Avenida General David.
Zarnoff) por uma distância aproximada de 168m (cento e sessenta e
oito metros) em linha reta, atingindo o ponto M-1 do início desta
descrição, perfazendo uma área de 20.400m 2 (vinte mil e quatrocentos

rÁ
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metros quadrados), conforme planta CTG-13TPA-0478, nos
arquivos da CDI-MG;

IV - Gleba III , com área de 7.720m 2 (sete mil setecentos e vinte
metros quadrados), constituída por parte do Quarteirão 13 (lotes 5 e 6)
e parte da Rua 2, na Cidade Industrial de Contagem, incorporada ao
patrimônio da CDI-MG, conforme Transcrição n° 48.046, no livro 3-AR
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim, e respectiva
planta (documento n° 2), com a seguinte descrição: inicia no ponto M-
1, situado no alinhamento da Rua 2, a aproximadamente 105m (cento
e cinco metros) de interseção com o alinhamento da Avenida II
(Avenida Doutor Antônio Chagas); deste ponto, segue pelo
alinhamento da Rua 2 no sentido da Avenida III por distância
aproximada de 90m (noventa metros) em linha reta, atingindo o ponto
M-2; deste ponto, segue por um trecho em curva à direita, no mesmo
sentido anterior por uma distância aproximada de 58m (cinqüenta e
oito metros), atingindo o ponto M-3; deste ponto, defletindo
aproximadamente 900 à direita em relação ao alinhamento da Rua 2 e
seguindo por uma distância aproximada de 75m (setenta e cinco
metros) em linha reta, atinge o ponto M-4; deste ponto, defletindo
aproximadamente 84 0 à direita e seguindo por uma distância
aproximada de 7m (sete metros) em linha reta, atinge o ponto M-5;
deste ponto, defletindo aproximadamente 53 0 à esquerda e seguindo
por uma distância aproximada de 58m (cinqüenta e oito metros) em
linha reta, atinge o ponto M-6; deste ponto, defletindo
aproximadamente 90 0 à direita e seguindo por uma distância
aproximada de 76m (setenta e seis metros) em linha reta, atinge o
ponto M-1 do início desta descrição, perfazendo uma área de 7.720m2
(sete mil setecentos e vinte metros quadrados), conforme planta CTG-
13TPA-0478, nos arquivos da CDI-MG;

V - parte da Gleba IV, com área de 5.600m 2 (cinco mil e seiscentos
metros quadrados), constituída por parte dos lotes 13, 14, 15 e 16 do
Quarteirão 46, na Cidade Industrial de Contagem, incorporada ao
patrimônio da CDI-MG, conforme Transcrição n° 48.046, no livro 3-AR
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim, e respectiva
planta (documento n° 2), e parte de matrícula n° 7.524, com a
seguinte descrição: inicia no ponto M-1, situado na extremidade leste
do Quarteirão 46, no alinhamento da Avenida IV (Avenida General
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David Zarnotf), lado direito sentido Rua 6 - Praça E, e a
aproximadamente 7m (sete metros) da interseção com o alinhamento
da Rua 6; deste ponto, segue pelo alinhamento da Avenida IV no
sentido da Praça E por uma distância de aproximadamente 77m
(setenta e sete metros) até o ponto M-1A, situado no alinhamento do
muro da Perfinaço; deste, prossegue pelo alinhamento da avenida por
uma distância aproximada de 193m (cento e noventa e três metros),
atingindo o ponto M-2; deste ponto, deflete à direita e abandona o
alinhamento da Avenida IV e segue perpendicularmente a ela por uma
distância aproximada de 40m (quarenta metros) em linha reta,
atingindo o ponto M-3; deste ponto, defletindo aproximadamente 133°
à direita e seguindo por uma distância aproximada de 30m (trinta
metros) em linha reta, atinge o ponto M-4; deste ponto, defletindo
aproximadamente 43° à esquerda e seguindo por uma distância
aproximada de 173m (cento e setenta e três metros) em linha reta,
atinge o ponto M-5A, no muro de divisa com a Perfinaço; deste,
deflete 900 à direita e com aproximadamente 20m (vinte metros)
alcança o ponto M-1A do início deste perímetro, perfazendo uma área
de 5.600m2 (cinco mil e seiscentos metros quadrados), conforme
planta CTG-1DTPA-0479, nos arquivos da CDI-MG;

VI - Gleba V, com área de 28660m 2 (vinte e oito mil seiscentos e
sessenta metros quadrados), constituída por parte dos Quarteirões 16
e 17 e partes das Ruas 2, 3 e 6, na Cidade Industrial de Contagem,
incorporada ao patrimônio da CDI-MG, conforme Transcrição n°
48.046, no livro 3-AR do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Betim, e respectiva planta (documento n° 2), com a seguinte
descrição: inicia no ponto M-1, situado no alinhamento da Rua 3 (Rua
Dr. José Américo Cançado Bahia), lado esquerdo no sentido da
Avenida III para a Rua 6, e distante aproximadamente 285m (duzentos
e oitenta e cinco metros) da interseção com o alinhamento da Avenida
lii (Avenida Babita Camargos); deste ponto, seguindo com o rumo
aproximado de 65 0 NE por uma distância aproximada de 150m (cento
e cinqüenta metros) em linha reta, divisando com o Quarteirão 9,
atinge o ponto M-2; deste ponto, defletindo aproximadamente 27° à
direita e seguindo por uma distância aproximada de 56m (cinqüenta e
seis metros) em linha reta, atinge o ponto M-3; deste ponto, defletindo
aproximadamente 270 à direita atravessa a Rua 2 e seguindo por uma
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distância aproximada de 60m (sessenta metros) em linha reta,
atinge o ponto M-4; deste ponto, defletindo aproximadamente 300 à
direita e seguindo por uma distância aproximada de lOm (dez metros)
em linha reta, atinge o ponto M-5; deste ponto, defletindo
aproximadamente 25 0 à esquerda e seguindo por uma distância
aproximada de lOOm (cem metros) em linha reta, atinge o ponto M-6;
deste ponto, defletindo aproximadamente 15 0 à direita e seguindo por
uma distância aproximada de 75m (setenta e cinco metros) em linha
reta, atinge o ponto M-7; deste ponto, defletindo aproximadamente 380
à direita e seguindo por uma distância aproximada de 10m (dez
metros) em linha reta, atinge o ponto M-8; deste ponto, defletindo
aproximadamente 88 0 à direita e seguindo por uma distância
aproximada de 107m (cento e sete metros) em linha reta, atinge o
ponto M-9; deste ponto, defletindo aproximadamente 23 0 à direita e
seguindo por uma distância aproximada de 114m (cento e quatorze
metros) em linha reta, atinge o ponto M-10; deste ponto, defletindo
aproximadamente 97 0 à esquerda e seguindo por uma distância
aproximada de 33m (trinta e três metros) em linha reta, atinge o ponto
M-11; deste ponto, defletindo aproximadamente 90 0 à direita e
seguindo por uma distância aproximada de 50m (cinqüenta metros)
em linha reta, atinge o ponto M-12; deste ponto, defletindo
aproximadamente 14 0 à direita e seguindo por uma distância
aproximada de 25m (vinte e cinco metros) em linha reta, atinge o
ponto M-13; deste ponto, defletindo aproximadamente 14 0 à direita e
seguindo por uma distância aproximada de 120m (cento e vinte
metros) em linha reta, atinge o ponto M-14; deste ponto, defletindo
aproximadamente 76 0 à direita e seguindo por uma distância
aproximada de 25m (vinte e cinco metros) em linha reta, atinge o
ponto M-1 do início desta descrição, perfazendo uma área de
28.660m 2 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta metros quadrados),
conforme planta CTG-1DTPA-0479, nos arquivos da CDI-MG;

Vil - Gleba VI, com área de 15.760m 2 (quinze mil setecentos e
sessenta metros quadrados), constituída por parte do Quarteirão 16 e
parte da Rua 2, na Cidade Industrial de Contagem, incorporada ao
patrimônio da CDI-MG, conforme Transcrição n° 48.046, no livro 3-AR
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim, e respectiva
planta (documento n° 2), com a seguinte descrição: inicia no ponto M-
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1, situado no alinhamento da Rua 2 na confluência com Rua 5,
lado esquerdo, sentido Avenida 1 (Avenida Amazonas) - Rua 18 e a
aproximadamente 180m (cento e oitenta metros) da interseção com o
alinhamento da Avenida 1 (Avenida Amazonas); deste ponto, segue
pelo alinhamento da Rua 2 no sentido da Rua 8 (Rua 18) por uma
distância aproximada de 72m (setenta e dois metros), atingindo o
ponto M-2; deste ponto, defletindo aproximadamente 79° à esquerda
em relação ao alinhamento retro M-1 - M-2 e seguindo por uma
distância aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros) em linha
reta, atinge o ponto M-3, situado no alinhamento da Rua 3 (Rua Dr.
José Américo Cançado Bahia); deste ponto, segue pelo referido
alinhamento no sentido da Rua 18 por uma distância aproximada de
lOm (dez metros), atingindo o ponto M-4, na interseção dos
alinhamentos das Ruas 3 (Rua Dr. José Américo Cançado Bahia) e
18; deste ponto, segue pelo alinhamento da Rua 18 por uma distância
aproximada de 204m (duzentos e quatro metros), no sentido da
Avenida II, atingindo o ponto M-5; deste ponto, com uma curva à
direita, atinge o alinhamento da Rua 17 e segue-se por ele por uma
distância aproximada de 85m (oitenta e cinco metros) no sentido da
Avenida II, atingindo o ponto M-6; deste ponto, abandona-se o
alinhamento da Rua 17 e, com uma curva à direita, segue-se pelo seu
desenvolvimento por uma distância aproximada de 25m (vinte e cinco
metros), atingindo o ponto M-7; deste ponto, segue-se confrontando
com parte da Rua 2 e com o Quarteirão 8, com uma curva à esquerda
por uma distância aproximada de 130m (cento e trinta metros) no
sentido da Rua 2, atingindo o ponto M-8 na confluência com a Rua 5;
deste ponto, segue-se por uma curva à esquerda na concordância das
Ruas 5 e 2 por uma distância aproximada de 44m (quarenta e quatro
metros), atravessando a Rua 2 e atingindo o ponto M-1 do início desta
descrição, perfazendo uma área de 15.760M 2 (quinze mil setecentos e
sessenta metros quadrados), conforme planta CTG-13TPA-0479, nos
arquivos da CDI-MG;

VIII - Gleba VII, com área de 1.640m 2 (mil e seiscentos e quarenta
metros quadrados), constituída por parte do Quarteirão 30 e parte da
Rua 8, na Cidade Industrial de Contagem, incorporada ao patrimônio
da CDI-MG, conforme Transcrição n° 48.046, no Livro 3-AR do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim, e respectiva
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planta (documento n° 2), com a seguinte descrição: inicia no ponto
M-1, situado no alinhamento da Rua 3 (Rua Dr. José Américo
Cançado Bahia), lado esquerdo, sentido Avenida 1 (Avenida
Amazonas) para a Rua 18, a aproximadamente 275m (duzentos e
setenta e cinco metros) da interseção com o alinhamento da Avenida 1
(Avenida Amazonas); deste ponto, segue pelo alinhamento da Rua 3
(Dr. José Américo Cançado Bahia) no sentido da Rua 8 (Rua 18) por
uma distância aproximada de 18m (dezoito metros), atingindo o ponto
M-2; deste ponto, deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da
Rua 8 (Rua 18) no sentido da Rua 4 por uma distância aproximada de
1 DOm (cem metros) em linha reta, atingindo o ponto M-3; deste ponto,
com uma deflexão à esquerda, segue-se por um acesso à Rua 4 por
uma distância aproximada de 14m (quatorze metros), atingindo o
ponto M-4; deste ponto, abandona a borda do referido acesso e
segue-se por um trecho em curva à esquerda, passando pelo pé de
um barranco, por uma distância aproximada de 109m (cento e nove
metros), atingindo o ponto M-1 do início desta descrição, perfazendo
uma área de 1.640M 2 (mil seiscentos e quarenta metros quadrados),
conforme planta CTG-DTPA-0479, nos arquivos da CDI-MG;

IX - Gleba VIII, com área de 5.640m 2 (cinco mil seiscentos e
quarenta metros quadrados), constituída por parte da Avenida VIII, na
Cidade Industrial de Contagem, incorporada ao patrimônio da CDI-
MG, conforme Transcrição n° 48.046, no livro 3-AR do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Betim, e respectiva planta
(documento n° 2), com a seguinte descrição: inicia no ponto M-1,
situado no alinhamento da Avenida IV (Avenida Tito Fulgêncio), lado
esquerdo sentido Rua 8 - Avenida IV (Avenida General David
Zarnoff), a aproximadamente 122m (cento e vinte e dois metros) da
interseção com o alinhamento da Rua 8 (Rua 18); deste ponto, segue
pelo alinhamento da Avenida IV (Avenida Tito Fulgêncio) no sentido
da Avenida IV (Avenida General David Zarnoff) por uma distância
aproximada de 14m (quatorze metros) em linha reta, atingindo o ponto
M-2; deste ponto, abandona o alinhamento da referida avenida e
segue pelo rumo SE por uma distância aproximada de 25m (vinte e
cinco metros) em linha reta, atingindo o ponto M-3, na margem
esquerda do Ribeirão Arrudas; deste ponto, segue pela margem
esquerda do Ribeirão Arrudas no sentido jusante por uma distância
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aproximada de 215m (duzentos e quinze metros), atingindo o
ponto M-4, no limite da faixa de domínio do ramal ferroviário; deste
ponto, segue pelo referido limite no sentido para a Avenida l (Avenida
Amazonas), por uma distância aproximada de 15m (quinze metros),
atingindo o ponto M-5; deste ponto, abandona o limite da faixa de
domínio do ramal ferroviário e segue no rumo NO por uma distância
aproximada de 212m (duzentos e doze metros) em linha reta, no limite
com o Quarteirão 60, atingindo o ponto M-1 do início desta descrição,
perfazendo uma área de 5.640m2 (cinco mil seiscentos e quarenta
metros quadrados), conforme planta CTG-DTPA-0480, nos arquivos
da CDI-MG;

X - Gleba IX, com área de 38.400m2 (trinta e oito mil e quatrocentos
metros quadrados), constituída por partes das Avenidas VII e VIII, na
Cidade Industrial de Contagem, incorporada ao patrimônio da CDI-
MG, conforme Transcrição n° 48.046, no livro 3-AR do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Betim, e respectiva planta
(documento n° 2), com a seguinte descrição: inicia no ponto M-1,
situado no limite da faixa do domínio do ramal ferroviário com os
terrenos da Pohlig Heckel do Brasil S.A. (Quarteirão 64) na crista do
barranco do Ribeirão Arrudas; deste ponto, segue pela crista do
referido barranco no rumo SE por uma distância aproximada de 567m
(quinhentos e sessenta e sete metros), atingindo o ponto M-2 nos
fundos do lote 5 do Quarteirão 56, situado na cota altimétrica 890,00;
deste ponto, segue pela cota 890,00 no rumo SE por uma distância
aproximada de ibm (cento e dez metros), atravessa a Avenida VII,
atingindo o ponto M-3 no alinhamento oposto da Avenida VII (a
aproximadamente 225m (duzentos e vinte e cinco metros) da esquina
com a Praça A; deste ponto, segue pelo alinhamento da Avenida VII
no sentido do Ribeirão Arrudas por uma distância aproximada de 75m
(setenta e cinco metros) em linha reta, atingindo o ponto M-4; deste
ponto, defletindo aproximadamente 63 0 à esquerda e seguindo por
uma distância aproximada de 60m (sessenta metros) em linha reta,
atinge o ponto M-5 na margem direita do Ribeirão Agua Branca; deste
ponto, segue pela margem direita do Ribeirão Agua Branca no sentido
jusante por uma distância aproximada de 55m (cinqüenta e cinco
metros) até alcançar o ponto M-6 na barra com o Ribeirão Arrudas,
em sua margem direita; deste ponto, segue pela margem direita do
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Ribeirão Arrudas no sentido montante, acompanhando um
caminho marginal a esta, por uma distância aproximada de 720m
(setecentos e vinte metros), atingindo o ponto M-7, no limite da faixa
de domínio do ramal ferroviário; deste ponto, segue pela faixa de
domínio do ramal ferroviário no sentido da Avenida 1 (Avenida
Amazonas) por uma distância aproximada de 47m (quarenta e sete
metros), atingindo o ponto Ml do início desta descrição, abrangendo
parte das Avenidas VII e VIII e perfazendo uma área de 38.400m2
(trinta e oito mil e quatrocentos metros quadrados), conforme planta
CTG-1DTPA-0480, nos arquivos da CDI-MG;

XI - parte da Gleba XII, com área de 37.138m 2 (trinta e sete mil
cento e trinta e oito metros quadrados), constituída por parte do
Quarteirão 84, na Cidade Industrial de Contagem, incorporada ao
patrimônio da CDI-MG, conforme Transcrição n° 48.046, no livro 3-AR
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim, e respectiva
planta (documento n° 2), com a seguinte descrição: partindo-se do
ponto M-1, situado no alinhamento direito da Avenida 5, no limite com
a faixa de domínio do DEMETRO (trem metropolitano); deste ponto
segue pelo alinhamento direito da Avenida V por aproximadamente
220m (duzentos e vinte metros), atravessando o Ribeirão Agua
Branca até o ponto M-1 A, na interseção desse alinhamento com a
margem direita do Ribeirão; desse ponto, segue a margem direita do
Ribeirão Agua Branca, sentido jusante (SE), por aproximadamente
750m (setecentos e cinqüenta metros), atingindo o ponto M-3, situado
na margem direita do Ribeirão Agua Branca na divisa com Magnesita
(Quadra 74A); do ponto M-3, defletindo à direita e seguindo por uma
distância aproximada de 48m (quarenta e oito metros) em linha reta,
atinge o ponto M-4, situado no alinhamento da Avenida 5 (Via
Marginal à faixa do ramal ferroviário); deste ponto, segue pelo
alinhamento da referida avenida no sentido do Clube ltaú por uma
distância aproximada de 776m (setecentos e setenta e seis metros),
atingindo o ponto M-1 do início deste perímetro, perfazendo uma área
de aproximadamente 37.138m2 (trinta e sete mil cento e trinta e oito
metros quadrados), conforme planta CTG-1DTPA-0481, nos arquivos
da CDI-MG;

XII - parte da Gleba XIII, com área de 38.208m 2 (trinta e oito mil
duzentos e oito metros quadrados), constituída pela parte
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remanescente do Quarteirão 108, na Cidade Industrial de
Contagem, incorporada ao patrimônio da CDI-MG, conforme
Transcrição n° 48.046, no livro 3-AR do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Betim, e respectiva planta (documento n° 2),
com a seguinte descrição: inicia no ponto M-1A (ou V-12) situado na
interseção do limite da faixa de domínio da ferrovia (DEMETRO), lado
direito, sentido Belo Horizonte - Betim, com o limite da faixa de
domínio do antigo teleférico da Cia. de Cimento Portland ltaú; deste
ponto, segue pelo limite da faixa de domínio da ferrovia no sentido de
Betim por uma distância de 1.164m (mil cento e sessenta e quatro
metros), atingindo o ponto M-2A, situado na borda de um acesso para
o Bairro Agua Branca; deste ponto, segue pela borda direita do
referido acesso no sentido do Bairro Agua Branca por uma distância
aproximada de 17m (dezessete metros), atingindo o ponto M-3, na
margem direita do Ribeirão Agua Branca; deste ponto, segue pela
margem do Ribeirão Agua Branca no sentido jusante por uma
distância aproximada de 750m (setecentos e cinqüenta metros),
atingindo o ponto M-4; deste ponto, abandona a margem do Ribeirão
Agua Branca e, seguindo com o rumo 640 SE por uma distância
aproximada de 104m (cento e quatro metros), atinge o ponto M-5;
deste ponto, deflete à direita e segue acompanhando cerca existente
em curva à esquerda no sentido SE por uma distância aproximada de
11 5m (cento e quinze metros), atingindo o ponto M-6 no limite da faixa
de domínio do antigo teleférico da ltaú; deste ponto, segue pelo
referido limite no sentido da linha férrea do DEMETRO por uma
distância aproximada de 240m (duzentos e quarenta metros) em linha
reta, atingindo o ponto M-1A do início desta descrição e perfazendo
uma área de 38.208m2 (trinta e oito mil duzentos e oito metros
quadrados), conforme planta CTG-DTPA-0482, nos arquivos da CDI-
MG.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o "caput" destinam-se
à implantação, pelo Município de Contagem, de programa de reforma
urbana social.

Art. 20 - A doação de que trata esta lei é feita com isenção do
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis" e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 1 A 19 AO PROJETO DE LEI
N° 1.080/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo alterar a Lei n° 12.426, de 27/12/96, que dispõe sobre o
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD.

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Em seguida, em virtude de requerimento apresentado pelo
Deputado Rogério Correia, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua
aprovação.

Posteriormente, atendendo-se requerimento do Deputado Rogério
Correia, a proposição foi encaminhada à Comissão de Administração
Pública, que opinou por sua aprovação.

Esta Comissão opinou por sua aprovação em 1° turno, na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Encerrada a discussão em 1° turno, foram apresentadas em Plenário
as Emendas n os 1 a 19.

Retorna, agora, a proposição a esta Comissão a fim de que seja
emitido parecer sobre as emendas apresentadas, nos termos do § 2°
do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento, entre outras medidas, pretende alterar as

alíquotas do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, previstos na Lei n° 12.426, de
27/12/96.

Após exame aprofundado pela Comissão de Constituição e Justiça,
pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e pela
Comissão de Administração Pública, esta comissão opinou pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

0 substitutivo apresentado aprimora a matéria, trazendo as
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seguintes alterações:

1 - reduz a aliquota de transmissão por doação de bens no valor de
até 90.000 UFEMGs, de 2,5% para 2,0%;

2 - dá melhor redação ao dispositivo que trata da isenção do ITCD
na transmissão "causa mortis" de bens de uso pessoal que
guarnecem as residências e utensílios agrícolas de uso manual;

3 - estende a isenção do ITCD incidente na transmissão de bens de
uso pessoal que guarnecem as residências e utensílios agrícolas de
uso manual para as transmissões por doação;

4 - amplia o limite de isenção na transmissão por doação de 4.000
para 10.000 IJFEMGs;

5 - aumenta o percentual de desconto para pagamento do ITCD nas
transmissões "causa mortis", de 15% para 20%.

As Emendas n
o
s 1, 2, 6, 9, 12, 17 e 18 tratam de alterações nas

alíquotas. Esta Comissão opina pela rejeição dessas emendas, por
entender que, por mais nobre que seja a intenção de seu autores, a
redução de alíquotas seguramente irá inviabilizar a intenção do
projeto, não possibilitando ao Estado incrementar a arrecadação do
ITCD.

A Emenda n° 4, do Deputado Rogério Correia, suprime do
dispositivo que trata da isenção da transmissão "causa mortis" a
condição de que os beneficiários devam residir no imóvel a ser
transmitido. Esta Comissão concorda que essa condição não faz
sentido e opina pela aprovação da emenda.

As Emendas n os 3 e 5 tratam da exclusão da correção dos valores
dos limites das isenções e das faixas para definição de alíquotas pela
UFEMG. Opinamos por sua rejeição por representarem prejuízo aos
contribuintes, pois, ao contrário das taxas, a correção do valor a ser
isentado ou das faixas da alíquota beneficia o contribuinte.

As Emendas n
o
s 7, 8, 11, 13 e 15 tratam de alterações nos critérios

de isenção do ITCD. Entendemos que, se forem ampliadas as
isenções, será inviabilizada a intenção do Governo de otimizar a
arrecadação do ITCD no Estado, que está abaixo de seu potencial,
quando comparada com a de outras unidades da Federação.

A Emenda n° 10, do Deputado Gilberto Abramo, propõe redação
idêntica à do dispositivo que trata da alíquota do ITCD por
transmissão por doação, constante do Substitutivo n° 1, e está,
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portanto, prejudicada.

A Emenda n° 14, do Deputado Jayro Lessa, pretende suprimir a
inclusão, também como doação de bens e direitos, de atos praticados
em favor de pessoa sem capacidade financeira, inclusive quando se
tratar de pessoa civilmente incapaz ou relativamente incapaz. O
dispositivo proposto visa melhorar o controle da tributação e evitar
possíveis fraudes sob a alegação de incapacidade financeira, e esta
Comissão entende que deve ser mantido.

Também do Deputado Jayro Lessa, a Emenda n° 16 propõe nova
redação para os incisos III e IV do art. 10 do Substitutivo n° 1,
acrescentando a penalidade de preclusão no caso de a repartição
fazendária não cumprir o prazo de 15 dias para emitir seu parecer
sobre o recurso quanto ao valor da base de cálculo do ITCD. A pena
de preclusão é muito severa para a perda do prazo, que é exíguo,
decidindo, por perda de prazo, favoravelmente ao contribuinte. Se
mantivermos na lei um critério tão rigoroso para avaliações de
complexidade maior, que possam demandar maior tempo para correta
decisão, poderemos ter decisões precipitadas que podem prejudicar o
contribuinte, apenas para evitar a preclusão. Por outro lado, ao se
admitir a preclusão, poderemos criar prejuízos à Fazenda Pública, em
casos mais complexos em que o contribuinte não tem razão. Por isso,
opinamos pela rejeição dessa emenda.

Já a Emenda n° 19, do Deputado Weliton Prado, propõe alteração
no valor da multa quando não for requerido o inventário, nos casos de
transmissão "causa mortis", no prazo de 90 dias e quando o atraso
exceder o prazo de 120 dias. Opinamos pela rejeição da emenda por
entender que a penalidade prevista no Substitutivo n° 1 tem o objetivo
principal de estimular a abertura do inventário dentro do prazo. O
atraso da abertura do inventário é um dos principais motivos da baixa
arrecadação e do recolhimento intempestivo do imposto, e, no nosso
entendimento, devem ser tomadas medidas mais severas para inibir
tal prática.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 4 ao

Projeto de Lei n o 1.080/2003 e pela rejeição das Emendas n
o
s 1 a 3 e

5 a 19. Esclarecemos que, com a aprovação do Substitutivo n° 1, fica
prejudicada a Emenda n° 10, cujo teor está contemplado pelo
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substitutivo.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Mauro Lobo -

Chico Simões - Jayro Lessa - Elmiro Nascimento - Sebastião
Helvécio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
CO MUNI CAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 17/12/2003, a seguinte
comunicação:

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Neif
Jabur, ocorrido em 15/12/2003, em Nova Lima. (- 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 o Sr. Raimundo Cândido Júnior por sua

eleição para o cargo de Presidente da OAB - Seção Minas Gerais
(Requerimento n° 1.827/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações aos vencedores do 5° Concurso de Qualidade de
Cafés Especiais - "Cup of Excellence" -, realizado em Araxá.
(Requerimento n° 1.865/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura
Mineira);

de aplauso ao IPSEMG por oferecer oportunidade de trabalho a 152
deficientes auditivos (Requerimento n° 1.869/2003, do Deputado
Doutor Ronaldo);

de congratulações com a Faculdade Promove por sua iniciativa em
favor da inclusão social de alunos carentes (Requerimento n°
1.902/2003, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Sr. Rafael Tadeu Simões por sua eleição
para o cargo de Presidente da OAB - 24' Subseção de Pouso Alegre
(Requerimento n° 1.908/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Octávio Miranda Junqueira por sua
eleição para o cargo de Presidente da OAB - 39 Subseção de Ouro
Fino (Requerimento n° 1.909/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso à Sra. Maria Regina Nabuco pelo recebimento do Prêmio
Economista Destaque 2003 (Requerimento n° 1.910/2003, da

rsi-
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Deputada Marília Campos);

de congratulações com a Associação Nacional de Procuradores pelo
transcurso do 100 aniversário de sua criação (Requerimento n°
1.953/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Câmara de Dirigentes Lojistas de
Conselheiro Lafaiete pelo 350 aniversário de sua fundação
(Requerimento n° 1.961/2003, do Deputado José Milton);

de congratulações com o Sr. Francelino Pereira dos Santos por sua
posse na Academia Mineira de Letras (Requerimento n° 1.962/2003,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Município de Moema pelo 50 0 aniversário
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento n°
1.963/2003, do Deputado Paulo Cesar);

de aplauso ao Sr. Carlos Lessa, Presidente do BDMG pela decisão
de adquirir 8,5% das ações da Valepar (Requerimento n° 1.964/2003,
do Deputado Sebastião Helvécio);

de congratulações com o Município de Buritizeiro pelo aniversário de
sua emancipação político-administrativa (Requerimento n° 1.965/2003,
da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Município de Juramento pelo aniversário
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento n°
1.966/2003, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Município de Luislândia pelo aniversário de
sua emancipação político-administrativa (Requerimento n° 1.967/2003,
da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Município de Indaiabira pelo aniversário de
sua emancipação político-administrativa (Requerimento n°1.968/2003,
da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de São João da
Lagoa pelo transcurso do aniversário de emancipação desse
município (Requerimento n° 1.969/2003, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de São João da
Ponte pelo transcurso do aniversário de emancipação desse município
(Requerimento n° 1.970/2003, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de São João das
Missões pelo transcurso do aniversário de emancipação desse
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município (Requerimento n° 1.971/2003, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Serranópolis
de Minas pelo transcurso do aniversário de emancipação desse
município (Requerimento n° 1.972/2003, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Taiobeiras
pelo transcurso do aniversário de emancipação desse município
(Requerimento n° 1.973/2003, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Município de Verdelândia pelo aniversário
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento n°
1.974/2003, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Município de Aguas Vermelhas pelo 41°
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento
n° 1.97712003, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Bonito de Minas pelo 80
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento
n°1.978/2003, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Catuti pelo 80 aniversário de
sua emancipação político-administrativa (Requerimento n° 1.979/2003,
do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Chapada do Norte pelo 41°
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento
n° 1.980/2003, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Engenheiro Navarro pelo
transcurso do 41 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
1.981/2003, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Itacambira pelo transcurso do
41° aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 1.982/2003, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Jequitaí pelo transcurso do
55° aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 1.983/2003, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Josenópolis pelo transcurso
do oitavo aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
1.984/2003, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Lagoa dos Patos pelo
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transcurso do 41 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento
n° 1.985/2003, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Mirabela pelos 41 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 1.986/2003, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com o Município de Miravânia pelos oito anos de
sua emancipação (Requerimento n° 1.987/2003, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com o Município de Nova Porteirinha pelos oito
anos de sua emancipação (Requerimento n° 1.988/2003, do Deputado
Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Olhos d'Agua pelos oito anos
de sua emancipação (Requerimento n° 1.989/2003, do Deputado
Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Porteirinha pelos 66 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 1.990/2003, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com o Município de Riacho dos Machados pelo
transcurso do 41 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
1.991/2003, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Santo Antônio do Amparo
pelo transcurso do 65 0 aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 1.99212003, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de São Gonçalo do Rio Preto
pelo transcurso do 41° aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 1.993/2003, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de São João do Paraíso pelo
transcurso do 60° aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
1.994/2003, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Vargem Grande do Rio Pardo
pelo transcursodo oitavo aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 1.995/2003, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Joaquim Felício pelo
transcurso do 41 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
2.001/2003, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a CREDICOPA, de Patos de Minas, pelo
transcurso de seu 10° aniversário (Requerimento n° 2.002/2003, do
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Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Cruzeiro Esporte Clube pela conquista do
Campeonato Brasileiro de 2003 (Requerimento n° 2.00312003, do
Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Conceição do Mato
Dentro pela iniciativa pioneira de incluir no currículo escolar da rede
municipal de ensino a disciplina Educação Ambiental (Requerimento
n° 2.004/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho);

de congratulações com o Monsenhor Sebastião Raimundo de Paiva,
pároco da Basílica Nossa Senhora do Pilar, em São João dei-Rei, pela
comemoração de seu Jubileu de Ouro Sacerdotal (Requerimento n°
2.006/2003, do Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com o Tribunal de Justiça Militar do Estado pelo
transcurso do 660 aniversário de sua criação (Requerimento n°
2.007/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Fundação Roberto Marinho pela iniciativa
de promover a restauração da Igreja de São Francisco de Assis
(Requerimento n° 2.008/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Celso Neiva Campos pela posse na
cadeira n° 52 da Academia Mineira de Odontologia (Requerimento n°
2.01112003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Marco Antônio Borges de Almeida pela
posse na cadeira n° 55 da Academia Mineira de Odontologia
(Requerimento n° 2.012/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Denildo de Magalhães pela posse na
cadeira n° 54 da Academia Mineira de Odontologia (Requerimento n°
2.013/2003, do Deputado Lebnardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Adair Ribeiro pela competência com
que vem conduzindo os trabalhos como Presidente da Academia
Mineira de Odontologia e à frente da Reitoria da UNICOR
(Requerimento n°2.014/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso ao Presidente da Loteria do Estado pela reordenação da
política de concessão de bolsas para despesas de escolaridade a
portadores de necessidades educativas especiais (Requerimento n°
2.015/2003, da Deputada Marília Campos);

de congratulações com o Município de Onça de Pitangui pelo
transcurso do 41 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
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2.017/2003, do Deputado Paulo Cesar);

de congratulações com o Município de Perdigão pelo transcurso do
500 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°2.018/2003, do
Deputado Paulo Cesar);

de congratulações com o Município de Nova Serrana pelo
transcurso do 50 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
2.019/2003, do Deputado Paulo Cesar);

de aplauso à Câmara dos Dirigentes Lojistas - CDL - pelos 40 anos
de sua fundação (Requerimento n° 2.036/2003, do Deputado Chico
Simões);

de congratulações com a empresa Martins Comércio e Serviços de
Distribuição S.A. pela comemoração de seu cinqüentenário
(Requerimento n° 2.039/2003, do Deputado Leonídio Bouças);

de aplauso aos policiais militares do Batalhão ROTAM pela
operação efetuada na Pedreira Prado Lopes, dia 6/10/2003
(Requerimento n° 2.041/2003, do Deputado Sargento Rodrigues).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE DEZEMBRO DE 2003

ATA

ATA DA 114 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 18/12/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Dilzon

Meio
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
Complementar n° 48/2003 - Projetos de Lei n

o
s 1.327 a 1.332/2003 -

Requerimentos nos 2.144 a 2.150/2003 - Requerimentos dos
Deputados Jayro Lessa e Célio Moreira - Comunicações:
Comunicações da Comissão Especial da Expansão do Metrô, das
Comissões de Direitos Humanos, de Educação, de Meio Ambiente, de
Política Agropecuária, do Trabalho e de Turismo e do Deputado
Alencar da Silveira Jr. - Comunicação Não Recebida: Comunicação do
Deputado Alencar da Silveira Jr. - Oradores Inscritos: Discursos da
Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Zé Maia, Domingos
Sávio, Doutor Viana e Carlos Pimenta - 2 a Parte (Ordem do Dia): P
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura do Relatório Final das
Atividades - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -
Suspensão e reabertura da reunião - Leitura de Comunicações -
Discussão e votação de pareceres: Pareceres de Redação Final das
Propostas de Emenda à Constituição n

o
s 55 e 56/2003 e dos Projetos

de Lei nos 94, 126, 629, 830, 1.026, 1.056, 1.117, 1.118, 1.132 e
1.293/2003; aprovação - Requerimento do Deputado Antônio Carlos
Andrada; deferimento; discurso do Deputado Sargento Rodrigues -
Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2 a Fase: Questão de ordem -
Prorrogação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados Jayro Lessa
e Dinis Pinheiro; aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de
Resolução n° 1.280/2003; discurso do Deputado Rogério Correia;
requerimento do Deputado José Henrique; deferimento; votação do
Substitutivo n° 1, salvo emendas; aprovação; votação das Emendas
nos 1 a 4 e 6 a 9; rejeição - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
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1.279/2003; votação do projeto, salvo emendas; aprovação;
votação das Emendas n os 10 a 12; aprovação; votação das Emendas
nos 1 a 9; rejeição - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.080/2003; requerimento do Deputado Jayro Lessa; rejeição do
requerimento; verificação de votação; ratificação da rejeição do
requerimento; requerimento do Deputado Jayro Lessa; rejeição;
requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do
Deputado Rogério Correia; votação do Substitutivo n° 1, salvo
emendas e destaques; aprovação; verificação de votação; ratificação
da aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 10; votação da Emenda
n°4; aprovação; votação das Emendas n

o
s 1 a 3, 5 a 9, e 11 a 17,

salvo destaques; rejeição; votação da Emenda n° 18; discurso do
Deputado Weliton Prado; rejeição; verificação de votação; ratificação
da rejeição; votação da Emenda n° 19; discurso do Deputado Weliton
Prado; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição;
declaração de voto - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
1.082/2003; discurso do Deputado Rogério Correia; encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do
vencido em 1° turno; verificação de votação; ratificação da aprovação;
votação das Emendas n

o
s 1 e 2; aprovação - Discussão, em 1° turno,

do Projeto de Lei n o 1.083/2003; discurso do Deputado Célio Moreira;
questão de ordem; chamada para recomposição do número
regimental; existência de quórum para a continuação dos trabalhos;
discurso do Deputado Célio Moreira; questão de ordem; chamada
para recomposição de quórum; existência de número regimental para
a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Chico Simões;
questões de ordem - Encerramento.

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

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

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

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°- Secretário, 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
Do Sr. Marcus Pestana, Secretário da Saúde, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.342/2003, da Comissão
de Saúde.

Do Sr. Laércio Alves Cordeiro, Presidente da Câmara Municipal de
Sabará, encaminhando o Requerimento n° 571/2003, do Vereador
Ricardo Antunes Gomes de Oliveira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.078/2003.)

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do
Governador do Estado, agradecendo o voto de congratulações
formulado por esta Casa, por meio do Requerimento n° 1.650/2003,
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do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 48/2003
Acrescenta parágrafos ao art. 29 da Lei n° 7.109, de 13 de outubro

de 1977, que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério Público do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o art. 29 da Lei n° 7.109, de 13 de outubro de 1977,

acrescido dos seguintes § i°e 20:
"Art. 29- .........................................
§ 1° - Os editais referidos no caput' deverão prever a possibilidade

de nomeação para localidade sob jurisdição de Superintendência
Regional de Ensino diversa daquela para cujas vagas o candidato
tenha concorrido, na hipótese de a Superintendência de origem sofrer
desmembramento, fusão ou extinção.

§ 21 - Ocorrida a nomeação na forma prevista no § 1°, o candidato
permanecerá lotado na localidade sob a jurisdição da
Superintendência para a qual foi nomeado pelo período mínimo de um
ano letivo.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2003.
Gil Pereira
Justificação: No último concurso da área da educação no Estado, o

quadro das SREs foi elaborado com base nos seguintes indicadores:
número de alunos, escolas, municípios, servidores e outros. A 22a
SRE de Montes Claros foi desmembrada, gerando a criação da 44 a e
da 45' SREs de Araçuaí e Janaúba, o que modificou esses
indicadores. Assim, neste concurso foram nomeados servidores para
a SRE de Montes Claros com base nos indicadores e nas vagas
originariamente apresentadas. Por esses motivos, existem candidatos
aprovados, classificados para a SRE de Montes Claros, que ainda não
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foram chamados, existindo vagas nas SREs de Araçuaí e
Janaúba, onde não há quadro próprio de pessoal. Esse fato gera para
o Estado uma despesa com contratação de pessoal que poderia ser
evitada com o aproveitamento de pessoal classificado em concurso, o
que possibilitaria, ainda, aos profissionais aprovados e preparados um
ingresso mais rápido no serviço público, evitando-se a frustração
ocasionada pela caducidade dos concursos públicos. Para que essa
situação não volte a se repetir, apresentamos esta proposição, que
visa a adaptar a legislação existente à dinâmica realidade da
administração pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1 .327/2003
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Taiobeiras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Taiobeiras.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2003.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública o Asilo São Vicente de Paulo, entidade filantrópica, sem fins
lucrativos, que tem por finalidade a prática da caridade cristã, a
assistência social e educacional. Acolhe pessoas idosas, com idade
acima de 59 anos, com perfeita saúde mental, fornecendo-lhes
moradia, alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica e
religiosa, cuidando, de preferência, das mais carentes, combatendo
assim, a fome e a pobreza. Além disso, realiza cursos de treinamento
de pessoal na área de saúde e assistência social.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.328/2003
Cria o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes

Ameaçados de Morte no Estado, cria o Conselho Gestor do Programa
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Programa de Proteção a Crianças e

Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado - PPCAAM -, para a
proteção especial de crianças e adolescentes ameaçados de morte ou
em risco de serem vítimas de homicídio, em virtude de envolvimento
com atos infracionais ou por serem vítimas ou testemunhas de crimes
ou de atos delituosos.

Art. 20 - Consideram-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa
até doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze
e dezoito anos de idade, conforme o art. 20 da Lei Federal n.° 8.069,
de 13 de julho de 1990.

Parágrafo único - A proteção especial desta lei aplica-se, em caráter
excepcional, aos jovens entre 18 e 21 anos, quando forem egressos
do cumprimento de medida sócio-educativa.

Art. 30 - Para promover a proteção especial, esta lei obedecerá aos
princípios da Constituição Federal e da Lei Federal n°8.069, de 1990.

Art. 40 - São objetivos do Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado - PPCAAM -:

- contribuir para garantir a vida e a integridade física e psicológica
de crianças e adolescentes ameaçados de morte ou em risco de
serem vítimas de homicídio;

II - contribuir para a segurança e garantia dos direitos das crianças e
adolescentes ameaçados e de seus familiares.

Art. 50 - O Estado poderá realizar convênios com instituições
governamentais e não governamentais, necessários à promoção da
proteção especial, com vistas ao estabelecimento de uma rede de
proteção.

Art. 60 - O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes
Ameaçados de Morte no Estado - PPCAAM - será dirigido por um
Conselho Gestor, de caráter deliberativo e permanente, vinculado à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes -
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SEDESE -, composto por onze representantes de órgãos
governamentais e não governamentais afetos à defesa e à promoção
dos direitos da criança e do adolescente, conforme se segue:

- o Coordenador-Geral da equipe técnica do Programa de Proteção
a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado -
PPCAAM -;

II - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes;

III - um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;
IV - um representante da Polícia Militar de Minas Gerais;
V - um representante do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude;
VI - um representante do Juizado da Infância e da Juventude da

Comarca de Belo Horizonte;
VII - um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social

da Prefeitura de Belo Horizonte;
VIII - um representante do Conselho Estaduàl de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente;
IX - um representante do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos

da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte;
X - um representante da entidade gestora do PPCAAM;
XI - um representante da Comissão Pastoral de Direitos Humanos

da Arquidiocese de Belo Horizonte.
Parágrafo único - Os representantes de que trata este artigo serão

nomeados pelo Governador do Estado.
Art. 70 - Compete ao Conselho Gestor do PPCAAM a direção dos

trabalhos do Programa, por meio de suas deliberações.
Art. 80 - São atribuições do Conselho Gestor do PPAAM-MG:

- decidir sobre os pedidos de inclusão no Programa e sobre os
desligamentos;

II - especificar o tipo de proteção necessária nos casos admitidos
pelo Programa, orientado por parecer emitido pela equipe técnica do
Programa;

III - propor ao poder público a realização de convênios com
instituições governamentais e não governamentais para a execução
das medidas de proteção;

IV - organizar e coordenar uma rede de proteção social entre
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instituições governamentais e não governamentais para atender
às necessidades do Programa;

V - divulgar os objetivos do Programa;
VI - assegurar absoluto sigilo das providências tomadas, mantendo a

salvo de qualquer ameaça de violação os dados referentes a cada
caso examinado;

VII - solicitar aos Poderes do Estado a colaboração ou a cedência de
servidor;

VIII - encaminhar proposta de estabelecimento de parceria e
colaboração com o Programa Federal de Proteção de Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte;

IX - apresentar ao Chefe do Poder Executivo proposta orçamentária
para o custeio das despesas com as medidas de proteção;

X - decidir sobre seu funcionamento, por meio de um Regimento
Interno.

Parágrafo único - As deliberações do Conselho serão tomadas por
maioria absoluta de seus membros.

Art. 90 - O Programa será executado por uma equipe técnica
multidisciplinar, composta por profissionais das áreas de psicologia,
serviço social, pedagogia e direito.

Art. 10 - Para a promoção da proteção pretendida, o PPCAAM
deverá:

- oferecer atendimento e acompanhamento psicológico,
pedagógico, social e jurídico, bem como o abrigo, com proteção, em
local seguro e sigiloso, a crianças e adolescentes ostensivamente
ameaçados ou em risco de serem vítimas de homicídio e, se
necessário, a seus familiares;

II - articular e criar uma rede solidária de proteção,
acompanhamento e assistência a crianças e adolescentes ameaçados
de morte ou em risco de serem vítimas de homicídio, composta de
instituições públicas, privadas e organizações do terceiro setor, para a
oferta de locais, serviços e voluntários para o apoio ao Programa;

III - desenvolver ações educativas para a defesa e promoção dos
direitos das crianças e dos adolescentes;

IV - oferecer apoio, orientação e encaminhamento a serviços
especializados para crianças e adolescentes ameaçados de morte ou
em risco de serem vítimas de homicídio, bem como para seus

rÀ



1820
familiares;

V - sistematizar a experiência do Projeto;
VI - implantar um Banco de Dados sobre violência, impunidade e

informações derivadas das ações do Programa.
Art. 11 - A proteção será sempre proposta ao Ministério Público, por

meio das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, ou ao
Juizado da Infância e Juventude, pelo interessado, por seus familiares
ou por entidade que promova o acompanhamento da criança e do
adolescente ou de sua família, observando-se os seguintes
procedimentos:

- apresentação de requerimento formal de proteção, a ser
disponibilizado para as instituições que trabalham com crianças e
adolescentes;

II - apresentação de relatório detalhado do caso, contendo a
identificação da pessoa a ser protegida, histórico das ameaças
sofridas, histórico familiar e procedimentos já adotados para proteger
• pessoa;

III - apresentação de cópia de toda a documentação civil da pessoa
• ser protegida;

IV - apresentação da documentação jurídica do caso;
V - declaração emitida pela entidade demandante com referências

do trabalho que desenvolve, sempre que possível instruída com
documentos.

Art. 12 - Nos casos em que se verificar alto risco para a criança e o
adolescente, seus familiares, entidades envolvidas com o caso ou
mesmo para a equipe técnica, o Promotor de Justiça ou o Juiz
deverão solicitar escolta policial para dar suporte aos primeiros
atendimentos.

Art. 13 - Os primeiros atendimentos serão realizados em locais
alternados, providenciados pelo poder público, para preservar o sigilo
do Programa e os locais utilizados para atendimento.

Art. 14 - Recebida a solicitação de proteção, encaminhada pelo
Ministério Público ou pelo Juizado, a equipe técnica do Programa
realizará as seguintes diligências, com objetivo de levantar
informações para estabelecer a melhor estratégia de proteção para o
caso:

- oitiva dos representantes legais ou dos técnicos da instituição que
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constatou a situação de ameaça e demandou a proteção;

II - oitiva da criança ou do adolescente demandante;
III - oitiva dos pais ou responsáveis pela criança ou adolescente

demandante;
IV - oitiva de representantes legais, técnicos de outras instituições

ou demais testemunhas, que possam prestar informações valiosas na
instrução do requerimento de proteção, caso existam;

V - levantamento da situação jurídica do adolescente.
Art. 15 - No ato do recebimento da solicitação de proteção ou no

curso das diligências previstas no art. 14, a equipe técnica poderá
realizar uma pré-análise do caso e decidir, de modo fundamentado, se
há procedimentos de urgência a serem adotados para garantir a
proteção do demandante.

Art. 16- As medidas de urgência poderão ser adotadas quando:
- for constatado, pela equipe técnica do Programa, que a ameaça

ocorreu nas últimas 24 horas;
II - estiver próximo o término do prazo fixado pelo'agente ameaçador

para implementar os atos atentatórios à vida da criança ou do
adolescente;

III - houver provas de que a ameaça ocorreu e indícios suficientes de
sua autoria;

IV - for manifestado .o desejo, por parte da criança, do adolescente
ou de seus pais ou responsáveis, de representar acerca dos fatos de
que são vítimas;

V - houver pedido de escolta policial para o atendimento, por
solicitação do Ministério Público ou do Juizado.

Art. 17 - A equipe técnica do Programa poderá adotar os seguintes
procedimentos de urgência:

- as medidas de proteção do art. 101 da Lei Federal n.° 8.069, de
13 de julho de 1990, mediante requerimento que será apresentado ao
Juiz;

II - a remoção da criança, do adolescente ou de seus familiares para
um local de proteção, em caráter temporário e provisório, até a análise
final do caso;

III - a manutenção de contato diário com pessoas responsáveis pela
vítima, para proceder à remoção da criança ou do adolescente para
um local de proteção, no caso de novas ocorrências;
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IV - a solicitação de escolta policial para traslados e para

proteção nos momentos de atendimento;
V - a orientação dos envolvidos com o caso para preservação do

sigilo das informações e adoção de novos procedimentos na rotina
diária, sugeridos pela equipe técnica do Programa.

Art. 18 - A equipe técnica do Programa, após realizar as diligências
e os procedimentos referidos nos artigos anteriores, deverá elaborar
um parecer, com a fundamentação e o voto do psicólogo, da
assistente social, do pedagogo e do advogado, opinando pelo
deferimento ou indeferimento do pedido de inclusão no Programa.

Parágrafo único - O parecer deverá conter:
- a história de vida da criança ou adolescente;

II - a narrativa dos fatos constitutivos da ameaça;
III - a caracterização do ameaçador;
IV - a estratégia de proteção a ser adotada pelo Programa;
V - a planilha de custos referente à(s) medida(s) de proteção

indicada(s);
VI - a previsão de prazo de permanência no Programa.
Art. 19- O prazo para elaboração do parecer da equipe técnica será

de até cinco dias, prorrogável por mais cinco, contados do dia em que
o caso for apresentado à Coordenação do Programa.

Art. 20 - O parecer da equipe técnica será apresentado por sua
Coordenação-Geral ao Conselho Gestor do Programa, para
apreciação do caso e decisão final, na primeira reunião subseqüente
ao término do prazo para elaboração de parecer.

Art. 21 - As despesas decorrentes da execução do Programa de que
trata esta lei correrão por conta de dotação orçamentária da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, bem
como de outras dotações orçamentárias destinadas a prover o
Programa.

Art. 22 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de noventa dias a contar de sua publicação.

Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2003.
André Quintão
Justificação: Há um número crescente de crianças e adolescentes
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que, por diversas razões, se encontram em situação de risco de
vida, ameaçados de morte por distintos personagens e em diversas
circunstâncias. As situações são as mais singulares, mas é possível
desenhar uma tipologia simples das mesmas. Não que esta tipologia
pretenda abarcar todos os casos possíveis, apenas dá uma idéia dos
casos mais encontrados em que crianças e adolescentes se
encontram sob risco de vida. Tais situações referem-se a relações e
espaços sociais variados, desde as que ocorrem no interior dos
estabelecimentos de medidas sócio-educativas até o âmbito do lar,
passando por espaços fechados, como as escolas, ou abertos, como
os bairros ou as ruas.

As situações de ameaça de morte envolvem, sobretudo, mas não
exclusivamente, crianças e adolescentes pobres, de baixa
escolaridade, do gênero masculino, em conflito ou não com a lei.
Portanto, crianças e adolescentes expostos à rua, em situação de
exclusão social e, muitas vezes, de rejeição familiar.

Assusta, no entanto, que as situações de ameaça de morte
envolvam, cada vez mais, crianças em tenra idade. A redução da
idade das pessoas envolvidas no tráfico, por exemplo, é um fato
comprovado por pesquisas.

O crescimento de crimes violentos entre os adolescentes têm
resultado na maior letalidade dos conflitos, o que também pode ser
explicado pelo aumento no uso de armas de fogo e pela mudança nas
formas de resolução de conflitos, sendo estes cada vez mais letais.

Observa-se um crescimento no envolvimento dos jovens no mundo
do crime violento, acompanhado pela crescente vitimização desse
grupo. Outro fator é o crescimento do envolvimento de jovens no
tráfico de drogas o que resultaria em conflitos ligados a dívidas e
disputa por ponto de venda de drogas. Sabe-se, também, que muitos
adultos pressionam os adolescentes a assumirem a culpa pelos seus
delitos.

As situações mais comuns da ameaça de morte a crianças e
adolescentes são sete: envolvimento com tráfico de drogas; disputa
entre grupos rivais; confronto com grupos de extermínio; pressão de
adultos para os jovens assumirem a culpa dos seus atos infracionais
ou participarem de atos ilícitos; dificuldade de resolução de conflitos e
aumento do uso de armas de fogo; prostituição; disputas no interior de
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estabelecimentos socioeducativos.

O processo histórico de consolidação da cidadania de crianças e
adolescentes no Brasil, quando confrontado com o quadro de
violência de que têm sido vítimas, de modo mais geral na sociedade e,
de modo mais específico, quanto a ameaças pessoais de morte,
indica a necessidade de elaboração de uma legislação que amplie a
proteção integral exaltada no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Carta Magna pugna pela vida como direito fundamental dos
cidadãos e, certamente, das crianças e adolescentes como tais,
devendo-se garantir mecanismos de proteção à vida no seu dia-a-dia
e restringindo-se o mínimo possível os demais direitos, em face do
reconhecimento constitucional da indivisibilidade e da
interdependência dos direitos humanos.

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente
proclamam, ainda, a garantia de que a proteção aos direitos das
Crianças e Adolescentes será dada a prioridade absoluta.

Considerando o quadro atual de violência existente na sociedade,
bem como as determinações constitucionais e legais acerca de
crianças e adolescentes, tornou-se quase uma imposição a criação de
um Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes vitimizados
pelas ameaças de morte.

Assim, a criança e o adolescente na condição de prioridade
absoluta, reconhecida juridicamente em nível constitucional,
internacional e por lei ordinária, nos casos de ameaça à integridade
física ou moral, passa a exigir a construção normativa de uma medida
de proteção, de modo que, nessa hipótese, o poder público assegure
o exercício da cidadania infantil, motivo pelo qual se justifica esta
proposição legislativa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.329/2003
Declara de utilidade pública o Rotaract Club de Congonhas, com

sede no Município de Congonhas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Rotaract Club de

Congonhas, com sede no Município de Congonhas.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2003.
Padre João
Justificação: O Rotaract Club de Congonhas é uma associação

beneficente sem fins lucrativos, fundada em 21/1/91, que tem por
finalidade desenvolver a liderança e a cidadania responsável, através
de serviços prestados à comunidade, promover a causa da
compreensão e da paz internacional e fomentar o reconhecimento e a
aceitação de elevados padrões de ética, como qualidade de liderança
e responsabilidade profissional.

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

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.330/2003
Dispõe sobre o monitoramento e identificação de visitantes de

sentenciados e presos provisórios nas unidades prisionais e cadeias
públicas do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os estabelecimentos prisionais e cadeias públicas que

abriguem sentenciados ou presos provisórios serão dotados de
equipamentos informatizados, compostos de câmera digital e
dispositivo para armazenamento de imagem ou equipamentos de
reconhecimento biométrico, visando à identificação de visitantes, por
ocasião de sua entrada e saída.

§ 1° - Todos os visitantes deverão ser cadastrados nos bancos de
dados do equipamento, por ocasião de sua entrada na unidade
prisional, para efeito de comparação na saída, ao término da visita.

§ 20 - Para efeito do cadastro de que trata o § to deste artigo, o
visitante deverá apresentar documento de identidade original.

Art. 20 - As formas de identificação previstas no "caput" do art. 1°
não eximem os visitantes de se submeterem a outros procedimentos e
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normas do sistema prisional, tais como revista pessoal e de
objetos por quaisquer métodos, inclusive raios X e detectores de
metais.

Art. 30 - Os equipamentos referidos no "caput" do art. 10, inclusive os
aplicativos necessários ao seu funcionamento, poderão ser adquiridos
com recursos do Fundo Penitenciário Estadual - FPE - , criado pela
Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de 1994.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2003.
Gil Pereira
Justificação: Temos notícias diárias, divulgadas em todos os meios

de comunicação, sobre o aumento da criminalidade e da sofisticação
com que os criminosos vêm desenvolvendo suas atividades. Tem
sido, também, amplamente divulgado pela imprensa o aumento das
fugas das penitenciárias e cadeias públicas no Estado de São Paulo,
facilitadas pela troca de identidades entre os presos e seus visitantes.
No Estado de Minas Gerais, além de o cadastro dos visitantes ser
feito manualmente, não existe nenhum outro meio capaz de identificá-
los com maior precisão, o que, sem a menor sombra de dúvida, é um
agravante para a plena segurança do sistema. A fim de prevenir que
atos dessa natureza ocorram no Estado de Minas Gerais, aumentando
a criminalidade e ocasionando prejuízos irreparáveis ao cidadão e a
toda a sociedade, apresentamos esta proposição, contando com o
apoio dos nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.331/2003
Dispõe sobre a convocação de consumidores para saneamento de

veículos automotores e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei regula os procedimentos de convocação de

consumidores proprietários e usuários de veículos automotores para
verificação ou correção de defeitos de fabricação por parte das
empresas montadores ou dos fornecedores de peças de reposição e
especifica direitos, obrigações e sanções aplicáveis a elas e a seus
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administradores em caso de inobservância das normas aplicáveis.

§ l ó - Equiparam-se aos procedimentos, aos direitos, às obrigações
e às sanções referidos no "caput » deste artigo as chamadas e
determinações técnicas nas quais as montadoras, suas
concessionárias, distribuidores, revendedoras e oficinas, credenciadas
ou não, efetuem o reparo ou a substituição de peças, ou realizem
serviços de regulação ou ajuste, sem divulgação pública em ampla
escala ou sem notificação dos órgãos governamentais responsáveis
pelo acompanhamento e pelo controle de qualidade do produto.

§ 2° - Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos referidos no
"caput" deste artigo a legislação especial de defesa do consumidor,
sem prejuízo da aplicação de legislações civil e penal geral naquilo
que for mais favorável ao consumidor, em cada caso.

Art. 20 - O fabricante de veículo automotor que, posteriormente à
introdução deste no mercado de consumo, tiver conhecimento da
periculosidade ou da nocividade que apresente, deverá imediatamente
proceder, por escrito, à comunicação de problema técnico em veículo
automotor, a qual será destinada:

- ao órgão regulador das especificações mínimas de segurança e
dos padrões de qualidade de produção, do Poder Executivo Estadual;

li - ao órgão regulador e aos órgãos fiscalizadores das condições de
operação dos veículos automotores, do Poder Executivo Estadual

III - aos órgãos de promoção da Defesa do Consumidor do Ministério
Público Estadual e à Comissão de Direito do Consumidor e do
Contribuinte da Assembléia Legislativa de Minas Gerais;

IV - às associações de defesa dos direitos do consumidor
cadastradas no órgão fiscalizador do Poder Executivo Estadual;

V - à imprensa em geral;
VI - aos consumidores afetados, com a melhor especificação

possível das unidades atingidas e das peças que apresentam o
problema técnico;

VII - a outros órgãos, entidades e empresas interessadas, direta ou
indiretamente no fato.
§ l ó - A comunicação deverá conter, além de outras informações

que se fizerem necessárias, as seguintes:
- identificação do fornecedor do produto objeto da convocação

saneadora, informando:
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a) razão social;
b) nome fantasia;
c) ramo de atividade;
d) número de registro no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas -

CNPJ -;
e) número de inscrição na Fazenda Estadual;
f) endereço, telefone e endereço eletrônico se houver;
II - descrição pormenorizada do defeito detectado, acompanhada

das informações técnicas que esclareçam os fatos;
III - descrição dos riscos que o veículo automotor apresenta,

especificando todas as suas implicações;
IV - quantidade de produtos sujeitos ao defeito e o universo de

consumidores que deverá ser atingido pela convocação saneadora;
V - como estão distribuídos os produtos e serviços objeto do

chamamento, colocados no mercado, pelos Estados da Federação;
VI - a data e o modo pelo qual a periculosidade do produto foi

detectada pelo fornecedor;
VII - quais foram as medidas adotadas para resolver o defeito e

sanar o risco;
VIII - qual será a forma de comunicação, de remoção do veículo e de

deslocamento do consumidor no trecho entre sua residência ou
escritório e o local de reparação ou troca, assegurando a gratuidade, o
transporte a cargo do fornecedor ou o ressarcimento de despesas
para o consumidor;

IX - descrição pormenorizada do modo de realização da campanha
publicitária de informação aos consumidores (Plano de Convocação
Saneadora) quanto à periculosidade do produto, especificando:

a) data de inicio e de fim da campanha (duração, nunca inferior a
sessenta dias;

b) meios de comunicação utilizados e freqüência de veiculação;
c) as mensagens a serem veiculadas;
d) os locais a serem disponibilizados para reparação ou troca do

veículo.
§ 2° - Caso o fornecedor tenha conhecimento da ocorrência de

acidentes decorrentes do defeito do veículo que originou o
chamamento aos consumidores, com danos materiais ou à integridade
física, deverá informar ainda:
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a) o local e a data destes acidentes;
b) o nome, o endereço, o telefone, o endereço eletrônico e os

demais meios de localização das vítimas de que disponha;
c) descrição dos danos materiais e físicos ocorridos nos acidentes;
d) existência de processos judiciais, decorrentes do acidente,

especificando as ações interpostas, o nome dos autores e dos réus,
as Comarcas e Varas em que tramitam e os números de cada um
autos dos processos;

e) as providências adotadas em relação aos danos materiais e
físicos sofridos pelas vítimas.

§ 30 - O órgão fiscalizador do Poder Executivo Estadual poderá, a
qualquer tempo, expedir notificação solicitando informações adicionais
ou complementares e determinar ações operacionais complementares
referentes à comunicação de periculosidade ou nocividade do produto
e ao Plano de Convocação Saneadora apresentados.

Art. 30 - O fornecedor deverá, além da comunicação de que trata o
artigo 20, informar imediatamente às concessionárias e aos
consumidores sobre a periculosidade ou nocividade do produto por ele
colocado no mercado, mediante campanha publicitária que deverá ser
feita em todos os locais onde haja consumidores desse produto.

Parágrafo único - Os anúncios publicitários deverão informar sobre o
defeito que o produto apresenta, bem como sobre os riscos
decorrentes e suas implicações, as medidas preventivas e corretivas
que o consumidor deve tomar e todas as demais informações que
visem a resguardar a segurança dos consumidores do produto ou do
serviço, observado também o disposto no art. 17 da Lei n° 8.078, de
11 de setembro de 1990.

Art. 40 - O fornecedor deverá apresentar aos órgãos públicos
designados nos incisos do 'caput" do art. 2 0 relatórios consolidados de
acompanhamento da campanha de convocação dos consumidores,
com periodicidade mínima de quinze dias, informando, pelo menos, o
universo de consumidores atendidos (quantidade de veículos ou
peças efetivamente reparados ou trocados e outros serviços
realizados) até aquele momento.

Parágrafo único - O órgão fiscalizador do Poder Executivo Estadual
poderá solicitar a apresentação dos relatórios de acompanhamento
em periodicidade inferior à estipulada no caput" deste artigo, bem
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como expedir, a qualquer tempo, notificação solicitando
informações adicionais referentes à campanha de chamamento aos
consumidores.

Art 50 - Ao término da campanha, deverá o fornecedor apresentar
relatório final aos órgãos públicos designados nos incisos do "caput"
do art. 20 em que se faça constar, além de outras informações que se
fizerem necessárias, as seguintes:

- a quantidade de consumidores, tanto em valores numéricos
quanto em percentual relativamente ao total, que foram efetivamente
atingidos pela convocação saneadora, em termos globais;

II - a justificativa para o percentual de consumidores eventualmente
não atendidos (veículos ou peças não reparados ou trocados);

III - a identificação da forma pela qual os consumidores tomaram
conhecimento do chamamento.

Art. 60 - órgão do Poder Executivo Estadual ou do Ministério Público
Estadual poderá determinar, exclusiva ou cumulativamente, a
prorrogação ou a ampliação da campanha, a expensas do fornecedor,
caso entenda que os resultados não foram satisfatórios.

Art. 70 - O fornecedor não se desobriga da reparação ou da
substituição do veículo mesmo findo o prazo da campanha de
convocação saneadora.

Parágrafo único - O fornecedor deverá relatar mensalmente ao
órgão fiscalizador do Poder Executivo Estadual a atualização dos
índice de atendimento a convocação saneadora, até o atingimento de
100% (cem por cento) de produtos produzidos para uma mesma
marca, ano e modelo, assim como a atualização do índice de
chamadas ou determinações técnicas realizadas.

Ant. 80 - As montadoras de veículos automotores e os fornecedores
de peças para montagem ou reposição nesses produtos deverão
manter serviço de atendimento a clientes e rotina de rastreamento e
identificação de produtos com defeito, sujeitos à fiscalização pelo
órgão governamental estadual.

Art. 90 - E vedado ao Poder Executivo Estadual efetivar o
licenciamento dos veículos que não atenderem ao chamamento para
o saneamento das irregularidades automotoras, conforme o disposto
em regulamento.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias de sua
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publicação. O Poder Executivo a regulamentará em 60 dias.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2003.
Sidinho do Ferrotaco
Justificação: A matéria tratada neste projeto posiciona-se no elenco

constitucional de competência concorrencial entre a União, os Estados
e os Municípios, não sendo de competência reservada ao Executivo
Estadual.

A proposição normativa oferecida à apreciação tem o escopo de
materializar critérios quanto aos procedimentos de convocação de
consumidores para troca de peças e componentes e para prestação
de serviços preventivos ou corretivos não efetivados quando da
produção das peças ou da montagem dos veículos automotores.

Intentamos o estabelecimento de critérios e procedimentos, para
que possamos abrir caminho ao exercício do direito à informação e,
assim, à posterior viabilização das ações de reparação de danos
efetivos ou potenciais correspondentes a produtos impróprios,
perigosos ou nocivos.

A instrumentalização de dispositivos legais às instituições públicas
em face da fiscalização e da punição dos procedimentos
irresponsáveis de fornecedores de veículos automotores em relação
aos consumidores mineiros também tomou espaço em nossas
considerações.

E inquestionável ser o princípio da segurança norte inafastável no
trato das relações de consumo. Os produtos e serviços colocados no
mercado de consumo não deverão acarretar riscos à saúde ou à
segurança dos consumidores. Os fornecedores de produtos e serviços
potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança devem
ainda informar, de forma ostensiva e adequada, as proporções e
repercussões das irregularidades detectadas.

No Brasil, o instituto do "recall" está previsto no Código de Defesa do
Consumidor em seu art. 10, § 1°:

"Art. 10 - O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo
produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de
nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1° - O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à
sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da
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periculosidade que apresentem , deverá comunicar o fato
imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores
mediante anúncios publicitários.

§ 2° - Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior
serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do
fornecedor do produto ou serviço.

§ 3° - Sempre que tiverem conhecimento da periculosidade de
produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-
los a respeito".

A legislação prevê a inexistência de ônus pecuniário ao consumidor;
todavia, na prática, o consumidor deve levar o veículo até o local e
aguardar a solução do serviço, ficando, enquanto isso, desprovido da
serventia do automóvel. Quando na sua cidade não houver
concessionária da marca, ele é obrigado a viajar, sabendo que pode
estar correndo risco de vida, e ainda pagar pela viagem, tendo dia de
trabalho perdido e outras despesas.

A Organização Mundial de Saúde, apresenta dados que
caracterizam o trânsito no Brasil como o mais violento do mundo. São
53 mortes por ano para cada grupo de 100 mil habitantes. Se
tomarmos a população brasileira, estimada em 170 milhões de
pessoas, concluímos que são esperadas, lamentavelmente, cerca de
90 mil mortes por ano em decorrência de acidentes de trânsito. A
causa dos acidentes se deve freqüentemente a defeitos provenientes
da fábrica, muitos dos quais jamais foram objeto de informação ou
alerta aos consumidores.

Conforme estatísticas fornecidas pela Associação Nacional das
Vitimas de Montadoras e Concessionárias - ANVEMCA -, 4 milhões
de veículos foram convocados para o chamado "recall", no Brasil, nos
últimos dez anos. Desde 1999, foram 2.500.000, o equivalente a 70%
dos veículos vendidos no Brasil no período.

O assunto já motivou, pela magnitude de suas repercussões, a
constituição de associações. Formou-se, por exemplo, a Associação
das Vítimas do Tipo, modelo da FIAT, que se reuniram em batalha
judicial para o ressarcimento dos danos de alguns modelos que
pegavam fogo sozinhos.

Preocupamo-nos, por fim, com a real efetivação dos saneamentos
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necessários, proibindo o licenciamento de veículos catalogados
nas listas dos "recalls", já que elas deverão ser enviadas aos órgãos
de fiscalização estadual. E absurda e contraditória a situação que nos
regula, um automóvel com multa não poder ser licenciado, ao passo
que um carro que tenha um defeito grave, com o risco de pegar fogo
ou ficar sem freios, é licenciado e circula sem problemas.

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

PROJETO DE LEI N° 1.332/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Santa

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

Moradores de Santa Filomena, com sede no Município de Divinésia.
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 dezembro de 2003.
Sebastião Helvécio
Justificação: Fundada em 8/1/99, a Associação dos Moradores de

Santa Filomena, com sede no Município de Divinésia, é uma
sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade o
desenvolvimento de ações sociais, esportivas e culturais. Realiza
programas de proteção à saúde da família, da gestante, da criança e
do idoso; de combate à fome e à pobreza; de proteção do meio
ambiente e de encaminhamento ao mercado de trabalho.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.144/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso à Sociedade dos Amigos de
Santa Bárbara pela abertura oficial das comemorações do
tricentenário do Município de Santa Bárbara. (- A Comissão de

rÀ



1834
Turismo.)

N° 2.145/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Sapucai-Mirim pelo transcurso do 660 aniversário de sua
emancipação.

N° 2.146/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Cachoeira de Minas pelo transcurso do 150° aniversário de sua
fundação. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N°2.147/2003, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja formulado
apelo ao Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - com
vistas a que obtenha, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
informações sobre projetos para o Bairro Belvedere devido a
denúncias de irregularidades relacionadas com a legislação ambiental.

N° 2.148/2003, da Comissão de Transporte, pleiteando sejam
solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre a
fiscalização da linha de ônibus n° 1.160, Betim - Belo Horizonte. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.149/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que acolha a
proposta da UNINCOR de estabelecimento de parceria para
implantação, em Três Corações, de projeto de reeducação de
detentos e adolescentes infratores.

N° 2.150/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Estado
proceda à desapropriação do Palacete Cor-de-Rosa, que seria
destinado à instalação de museu para preservação da memória do ex-
Presidente Wenceslau Braz.

Do Deputado Jayro Lessa, solicitando audiência da Comissão de
Administração Pública, em 20 turno, para o Projeto de Lei n°
1.080/2003.

Do Deputado Célio Moreira, solicitando audiência da Comissão de
Administração Pública, em 20 turno, para o Projeto de Lei n°
1.080/2003.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

Especial da Expansão do Metrô, das Comissões de Direitos Humanos,
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de Educação, de Meio Ambiente, de Política Agropecuária, do
Trabalho e de Turismo e do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Comunicação Não Recebida
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:

COMUNICAÇÃO
Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento do Sr.

Wilkie Veronese, ocorrido em 15/1212003, em Andradas.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende.
A Deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, telespectadores que nos vêem pela TV Assembléia, este
é, com certeza, meu último pronunciamento neste ano de 2003. Quero
aproveitar para abraçar todos os mineiros, desejar um feliz Natal e um
ano novo com muita paz. Que o amor de Cristo aqueça neste ano de
2004 todos os nossos corações.

Vimos fazer um apelo público ao Governador Aécio Neves para que
decrete estado de calamidade pública em nossa região.

A seca aumentou consideravelmente. A pobreza e a miséria estão
acelerando o êxodo rural, e as conseqüências para cidades como
Montes Claros têm sido dramáticas, uma vez que a população procura
naturalmente a cidade-pólo.

A verdade é que tem chovido pouco, em plena época das chuvas:
em setembro, 35,2mm 3; em outubro, 65,8; em novembro, 79,6, para
uma média histórica de 95,Omm 3 nesse mesmo período. Dos 32 rios e
córregos perenes, 24 secaram no Norte de Minas. Secaram também
barragens, poços tubulares e açudes e tanques. Há diversos
equipamentos de irrigação paralisados, porque não há água na região.
Há comunidades inteiras sem um copo d'água. Outras tantas têm
água racionada.

A temperatura também chega a níveis alarmantes, e o excesso de
calor faz evaporar mais água. A seca é avassaladora. A pecuária
definha: há uma redução de 60% na capacidade de suporte de
cabeças por hectare.

E crítica a produção de leite e a de carne. Aquela reduziu-se em
54%, esta em 46%. O frigorífico de Janaúba, recentemente
reinaugurado com o esforço do Governo do Estado, já está fechado e
já demitiu mais de uma centena de funcionários: não há carne
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produzida na região.

Existem 326 poços perfurados sem serem equipados. Há demanda
por mais 743 poços, 60% dos municípios estão em estado de
emergência e 46% em estado de calamidade pública.

Esse é o resultado de uma política clientelista e de trabalho político
que apenas constata o óbvio. Urge ação imediata, prioritária e
sistemática para atender às necessidades básicas da população e
traçar caminhos que nos levem à justiça social.

A safra agrícola de 2003 e 2004 terá a drástica redução de, no
mínimo, 50%. Quem plantou na primeira chuva está colhendo o
prejuízo, porque perdeu trabalho, semente, adubo. Só não perdeu a
crença na agropecuária. O Programa de Incentivo à Cultura do
Algodão - PROALMINAS - está seriamente ameaçado; prevíamos um
aumento de 33% na safra 2003-2004.

Até hoje, a precipitação média da região é de 52mm, metade do que
precisamos. Essa dádiva que a natureza nos oferece é muito pouco
para a nossa sobrevivência. Essa mesma natureza, este ano, tem-nos
dado chuva em áreas isoladas e de forma concentrada, despejando
grandes volumes em pouco espaço de tempo. Como não temos
barragens, a água vai impunemente embora, deixando para trás rastro
de terra lavada, seca e inútil para a agricultura. Após o período da
seca esperada, no inverno, sobreveio novo período de seca, na época
das chuvas. E dramática a situação.

Urge que a CEDEC, braço executivo do Governo Estadual, no
combate às conseqüências da seca, ajude-nos a conviver com esse
drama, que mais uma vez se abate sobre a nossa região. Trata-se de
uma emergência. Insistimos na construção de caixas-d'água com
coleta de água pluvial nas residências, barragens para alimentar o
lençol freático, açudes, tanques e pequenas barragens para perenizar
rios e córregos.

Acabo de receber documento da AMAMS contendo relação de
ações a serem realizadas na região, em caráter emergencial, mas que
possibilitarão, de uma vez por todas, sobrepor-nos aos efeitos
devastadores da seca. Passo agora a ler essas ações, que nos
proporcionarão conviver de maneira decente e inteligente com a seca:

- Que a CONAB disponibilize o transporte de 660.000t de milho
do estoque regulador para venda-balcão na CASEMG Montes Claros,

Wk



1837
para atendimento dos produtores rurais. A.2 - Garantia e liberação
imediata, pelos agentes financeiros judiciais do crédito de emergência.
A.3 - Prorrogação, por no mínimo um ano, do vencimento dos
financiamentos rurais, seja qual for a fonte de recurso. A.4 - Para a
agricultura familiar, que o Governo do Estado assuma a contrapartida
de 10%, cobrindo a participação dos agricultores e da parcela de
responsabilidade dos municípios em situação de emergência, no
programa Garantia Safra 2003-2004. B - Abastecimento e distribuição
de água. 3.1 - Renovação dos contratos da COPASA e do exército,
que expiram em dezembro de 2003, para atendimento com carro-pipa
à população alvo. B.2 - Alocação de recursos para a CODEVASF
perfurar 400 postos tubulares e equipar 326 já perfurados e
implantação de 100km de adutoras. São necessários
R$10.000.000,00 para os poços e R$4.000.000,00 para as adutoras.
B.3 - Em razão da gravidade dos prejuízos regionais, urge a
realização de audiência pública na cidade de Montes Claros com o
Grupo Multiinstitucional de Ação Estratégica para Abastecimento de
Agua no Norte de Minas e Vales do Jequitinhonha e Mucuri,
coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento e Política Urbana.".

Gostaria de passar aos Deputados e Deputadas o que encontrei
ontem no jornal "Hoje em Dia", mostrando que o nosso Governo
Federal tem condição de fazer frente ao problema vivido pelo
Jequitinhonha. Esse jornal diz o seguinte: Q Governo Federal
executou apenas 10,34% da previsão orçamentária para 2003".

Se executou apenas 10,34% da previsão orçamentária para 2003,
subentende-se que o restante está depositado nos cofres da União,
ou seja, praticamente 90% do orçamento ficou retido. Sendo assim,
com certeza, a União terá condições de fazer frente a essa
necessidade, para que, finalmente, o Norte de Minas e o
Jequitinhonha conheçam dias melhores.

Esse mesmo jornal nos fala que, do Ministério dos Transportes,
apenas 7,18% do orçamento foi executado; da Assistência Social,
executou-se somente 0,18%; do Turismo, apenas 1,23%; dos
Esportes, 0,3%; da Fazenda, 22%; da Educação, apenas 19%; de
Ciência e Tecnologia, 22,5%; e do Supremo Tribunal Federal, 24%.
Esses dados levam-nos a supor que os cofres da União têm bastante
condição de fazer frente à situação que vive o Norte de Minas.
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Sei que o Estado, em função da excessiva e histórica

concentração de recursos na União, pouco pode fazer, mas o
Governo Federal pode. Precisamos que o Governador nos ajude a
convencer o Ministro Ciro Gomes e o Vice-Presidente José Alencar,
que tão bem conhece esse drama - eu diria que conhece na própria
pele a situação da seca no Norte de Minas -, a viabilizarem ações
necessárias a garantir a inclusão de todo o Norte de Minas e o
Jequitinhonha na região do semi-árido, na SUDENE.

Essa não-inclusão é prova da injustiça que vem sendo cometida
com nosso pedaço de chão, uma vez que todo o Norte e o
Jequitinhonha apresentam a mesma característica do semi-árido
nordestino.

Acredito na sensibilidade de nosso Presidente, que conhece a
exclusão social, conseqüência da seca. Confio também na capacidade
de convencimento, de administrar com maestria e no potencial de
articulação de nosso Governador, que tem no semi-árido mineiro
berço de seu lado paterno. As ações que levarão ao desenvolvimento
sustentável, desta vez certamente serão praticadas. Tenho certeza de
que, pelas mãos desses dois governantes, nossa região, maltratada
pela política e oprimida pela história, transformar-se-á em Fênix. Muito
obrigada.

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

Deputados, Deputado Federal Cabo Júlio, que visita a Assembléia
nesta oportunidade, senhoras e senhores das galerias e
telespectadores da TV Assembléia, nossa presença na tribuna nesta
tarde tem o objetivo de trazer uma breve discussão sobre o ano
legislativo que se aproxima do encerramento. E importante que, nesta
oportunidade, possamos realizar um balanço dos principais
acontecimentos de 2003.

Iniciamos o ano de 2003 com chuvas e com um grande déficit
orçamentário, que agravou muito a situação de Minas Gerais.
Entramos no ano com um déficit nas contas do Estado da ordem de
R$2.400.000.000,00, com uma dívida flutuante de
R$5.000.000.000,00 e com uma dívida de precatórios de
R$12.000.000.000,00, em um cenário absolutamente obscuro para o
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povo mineiro.

Porém, temos de destacar a coragem, a competência e a coerência
com que o Governador do Estado, Aécio Neves, enfrentou essa
situação. Ao assumir o Governo, realizou exatamente o que havia
prometido ao povo mineiro e o que determinara em seu plano de
Governo. Iniciou a sua administração com determinação e coragem,
apresentando a esta Casa a reforma administrativa, muito combatida
aqui.

Ao aproximar o final do ano, é preciso dizer que o Governador
estava certo, porque a sua política austera resultou, entre outras
questões, no pagamento integral do 13 0 salário no último dia 15 de
dezembro, resgatando o que era obrigação de todos os Governos e
orçamentos. No final dos últimos 14 anos, sempre houve uma novela
para o pagamento do 13 0 salário. Adotando uma política séria, correta
e austera, com a parceria da Assembléia Legislativa, o Governador
tornou possíveis os avanços no campo da reforma administrativa.

E importante destacar ainda o elevado padrão moral que o
Governador Aécio Neves levou ao seu Governo e a postura ética
adotada em sua administração pública. Temos a convicção de que o
Governo Aécio Neves passará, mas jamais retrocederemos, porque
as políticas implementadas certamente transporão as fronteiras da
sua administração, como a questão da avaliação de desempenho e
tantas outras que inseriu nas políticas públicas do Estado. Em seu
mandato como Presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, já
adotara uma nova visão de imunidade parlamentar e lançara o pacote
ético. Há ainda avanços importantes a serem capitalizados pelo
Governo. A recém-promulgada lei da parceria público-privada e a
CODEMIG são medidas que trazem milhões de novos investimentos
para o Estado e geram milhares de empregos.

Há de se destacar ainda a política de Minas Gerais, tão decisiva e
voltada para as grandes decisões do plano federal, graças à forma
coerente, correta e dedicada com que o Governador Aécio Neves tem
administrado o Estado, inserindo-o no centro das decisões da política
nacional.

Por outro lado, é necessário e imperativo registrar que, na
contramão da história, o Governo Federal, dirigido pelo PT, está no
caminho contrário, ou seja, da incoerência, porque está aplicando em
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sua política exatamente o contrário daquilo que pregou na
campanha eleitoral.

E importante destacar - talvez seja um dos pontos mais graves - que
o PT tem recheado sua conta bancária graças ao enorme volume de
recursos públicos retirados dos salários dàqueles que foram
nomeados, como é o caso dos funcionários 4úblicos da máquina
administrativa. Deputado Biel Rocha, na nomeação, considerou-se
muito mais a questão política que a técnica, visando manter as contas
recheadas, a fim de financiar as campanhas públiças.

Há ainda outra denúncia grave a ser feita, Sr. Presidente. Estamos
assistindo ao desmonte dos municípios por todob Brasil. Em mais de
5 mil municípios, o FPM tem caído drasticamente. Não nos ocorre
outro entendimento a não ser o fato de que o Governo Federal tem
pouquíssimos Prefeitos pelo Brasil. Trata-se de verdade indiscutível.
O Governo está querendo desmontar a atual estrutura, reduzindo o
FPM e colocando os Prefeitos em terrível dea
dificuldades, inclusive quanto ao pagamento do
o PT visa chegar à eleição para Prefeito no próxi

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em apa
Exa. informasse ao Plenário, aos Deputados e a
TV Assembléia de quanto foi o repasse
comparando com o do ano passado. Houve algu
Exa. não tiver as informações corretas, eu as
sobre elas. São pouquíssimos os municípios de
foi inferior ao de 2002. Como V. Exa. pode c
dessa, fazendo uma acusação leviana? Os
informações, os números mostram Que, até o
municípios já haviam recebido 3%, 4% e alguns
20% a mais de repa ;se do FPM em relação a
alguns municípios air ia não receberam tudo. E
sentido se baseada m cálculos, informações. C
se falsa e perigosa. Em muitos pontos pode
como em muitos outros somos contra o A
trabalharmos tendo como base dados verdad
estabelecer nossa diferença não apenas no
mas principalmente de fatos concretos.
avançaremos na construção do Estado dem

ste, pois enfrentam
30 salário. Com isso,
o ano.

- Queria que V.
telespectadores da

o FPM este ano,
as vantagens. Se V.
enho e posso falar
e País cujo repasse
neter uma maldade
3dos concretos, as
nõs de outubro, os
:hegaram a receber
2002. Ressalto que
;a afirmação só tem
3S0 contrário, torna-

ser contra o Lula,
Porém, é preciso

, concretos. Vamos
bito dos discursos,
so contrário, não
tico de direito e de
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justiça que todos desejamos.
O Deputado Zé Maia* - Deputado, o julgamento é do povo. Os

Prefeitos de todo o Brasil têm seus números. A verdade é que o FPM
de todos os municípios do Brasil, salvo raras exceções, teve seu valor
diminuído. Esse tato está desgastando os Prefeitos e, evidentemente,
abrindo caminhos para que o PT possa eleger seus Prefeitos nas
próximas eleições. Essa é uma denúncia grave. Os números estão na
Internet. O julgamento é do povo e dos Prefeitos, que estiveram ontem
em Brasília participando de uma grande marcha, em que reivindicam a
recomposição do MM.

O Deputado Biel Rocha (em aparte) - Agradeço-lhe o aparte. Pela
segunda vez, um Deputado do PSDB sobe à tribuna e expõe, de
maneira equivocada, algumas questões. Refiro-me ao repasse de
percentual dos salários dos Deputados, dos Vereadores e dos
Governadores do PT aos cofres do partido. Desde sua criação, em
1979, consta no estatuto do partido que o filiado que exerce mandato
eletivo, de Vereador a Presidente da República, é obrigado a
contribuir para o partido. Isso faz parte da nossa história e sinaliza
para a população brasileira a independência do PT, que não depende
de banqueiros, de grandes empreiteiras nem de grandes fazendeiros,
setores que, aliás, sempre controlaram a política no interior. Essa foi
uma forma de o PT buscar sua independência, sua autonomia. Hoje
quem mantém o PT são seus filiados e aqueles que exercem
mandato. O meu mandato e o dos meus companheiros são do PT.

Do meu salário, 20% são descontados em folha para os cofres do
PT, assim como ocorre com o salário do Presidente da República.
Isso nos orgulha muito, pois é com nosso dinheiro que o partido faz
seu trabalho. Não é com recursos públicos, mas com nosso salário,
mediante nossa anuência. Fomos para o PT sabendo disso. E
importante que os amigos que nos visitam e que os telespectadores
da TV Assembléia tenham ciência disso.

O Deputado Zé Maia* - Deputado BieI Rocha, não temos nada
contra os Deputados do PT fazerem essa doação; mas, no ano
passado, o orçamento do PT foi de R$24.000.000,00 e, neste ano,
com o Presidente Lula na Presidência da República, aumentou em
R$80.000.000,00. Somos contra o aumento das nomeações de
pessoas do PT para cargos públicos federais remunerados com o
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dinheiro do povo brasileiro, a fim de que possam contribuir para o
partido. Esse é o grande desvio que o PT está fazendo.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - O Deputado Zé Maia
já disse tudo. Iria completar a fala de V. Exa. e rebater o que foi dito
pelo Deputado Biel Rocha. Nós, Deputados oposicionistas ao Governo
Federal, não estamos criticando a questão de Vereadores, Deputados,
do próprio Presidente, de repassar parte de seu salário para a
caixinha do PT, mas sim cerca de 23 mil cargos no País, do Governo
Federal, se não me engano, 90% deles, serem ocupados por petistas,
com o único objetivo de fazer triplicar a arrecadação e o faturamento
do PT, para que se torne imbatível em seus objetivos e em sua corrida
para o controle do País.

Parabenizo V. Exa. pelo belo pronunciamento. O povo brasileiro,
após este ano de Governo PT, ria esfera federal, e de um ano do
PSDB, do Governo Aécio Neves, tem visto a diferença entre o
discurso oposicionista do passado do PT - discurso ilusório,
mentiroso, irresponsável - e a administração estadual. O Governador
Aécio Neves pegou o Estado praticamente falido, num período de
insolvência, e tem feito grandes melhorias em pouco tempo.
Conseguiu, depois de 15 anos, pagar o 13 1 salário aos funcionários
públicos em uma única parcela, o que já demonstra que Minas está no
caminho certo e será, dentro de três anos, o grande Estado desta
Nação.

Já o Presidente Lula falava contra o índice de 27,5% do Imposto de
Renda, mas votou a favor dele, pedindo que fosse mantido. Quanto à
CPMF, o PT foi o primeiro partido a questioná-la. No que se refere ao
FMI, subiram o superávit para 4,25, muito além do que o FMI pedia.
Vemos as contradições, o que é muito bom, porque a população
brasileira chegou ao auge de sua consciência política e não mais
acreditará em santo milagreiro, em propostas irresponsáveis e
mentirosas.

Parabéns pelo seu pronunciamento. Conte com o PFL, estamos de
olho no Governo do PT, em Brasília, que só sabe criar caso e
ministérios. Criou o Ministro de Pesca ou de não-sei-o-quê. Muito
obrigado.

O Deputado Zé Mala* - Agradeço ao ilustre Deputado Gustavo
Valadares. O dinheiro do povo brasileiro está sendo, entre outras
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coisas, para pagar R$150.000,00, valor do aluguel do local onde o
PT promoveu a reunião em que expulsou alguns Deputados do
partido.

A CPMF, a taxação dos inativos, o COFINS, que subiu de 3% para
7,6%, aumentaram em R$5.000.000.000,00 a arrecadação do
Governo Federal. Elevaram a carga tributária brasileira, ao contrário
do que foi dito aqui.

Ao final deste ano legislativo, queremos dizer que, se de um lado
tivemos a coerência do PSDB, em Minas, do PSDB e do PFL, no
Congresso Nacional, fazendo uma oposição construtiva e produtiva
para o Brasil, não vimos, no PT desta Casa, a mesma coerência e
vontade de construir um Estado melhor para o povo mineiro. Muito
obrigado.

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

Srs. Deputados, cidadãs e cidadãos que nos acompanham nas
tribunas desta Casa, imprensa presente, telespectadores que nos
acompanham pela TV Assembléia, é inevitável e necessário que,
neste momento em que se aproxima o final do ano, façamos um
balanço para refletir sobre o que fizemos e o que ainda haveremos de
fazer e, especialmente, preparar-nos espiritualmente para o Natal e
para um ano-novo que, com certeza, desejamos que sela melhor do
que 2003, que foi um ano de dificuldades. Naturalmente, são as
dificuldades que nos fazem crescer, por meio do processo de luta para
superá-las e construir um mundo melhor.

Este primeiro ano de trabalho nesta Casa muito nos ensinou. Foi um
ano extremamente produtivo, pois estivemos presentes em
praticamente 100% das sessões ordinárias e extraordinárias, salvo em
algumas situações perfeitamente justificáveis, a grande maioria delas
a serviço desta mesma Casa.

Logo no início do ano, enfrentamos o desafio de uma reforma
administrativa, uma vez que o Governo do Estado tinha o desafio de
reorganizar suas finanças e seu quadro funcional. Tive a grata
satisfação de ser conduzido pelos membros desta Casa à condição de
Presidente da Comissão de Administração Pública. Debatemos com
centenas de servidores públicos por intermédio de suas lideranças,
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que participaram da audiência pública em nossa comissão. Fui o
relator de vários dos projetos - procurando aperfeiçoar o texto enviado
- que garantiram aos servidores a possibilidade de sua valorização,
com premiação por produtividade. Lutamos e conseguimos que
nenhum dos direitos adquiridos pelos servidores, ao longo de sua
história de luta, fosse prejudicado. Portanto, foi uma reforma que
estabeleceu um novo horizonte, uma nova perspectiva, sem retirar
aquilo que já havia sido conquistado.

Relatamos projetos importantes como o das OSCIP5 - Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público - e, dando seqüência a um
trabalho iniciado pelo nobre Deputado Leonardo Quintão, com um
substitutivo de nossa autoria, asseguramos não apenas que não
houvesse a menor possibilidade de se privatizarem os segmentos
fundamentais, como a saúde e a educação, mas, acima de tudo,
estabelecemos a valorização das instituições não governamentais que
tantos serviços prestam à sociedade e muitas vezes encontram
dificuldades e obstáculos burocráticos para desenvolver alguma
parceria com o Estado. Hoje, instituições sérias como as APAEs, que
prestam serviços na área social, de saúde mental, nas áreas de
esporte e lazer, nas áreas ambientais, e as organizações não
governamentais que cuidam desses setores - e cuidam até mais do
que o poder público - poderão ter parcerias concretas com os serviços
públicos, com repasse de recursos até mesmo do patrimônio do
Estado para que possam contribuir para uma sociedade mais justa.

Na nossa comissão e no Plenário, acompanhamos o projeto de
parceria público-privada, que é arrojado e mostra novos tempos para
Minas Gerais. O Governo Federal já indica que acompanhará essa
idéia, uma vez que enviou projeto semelhante ao Congresso, tão logo
o Governo Aécio Neves tomou essa iniciativa no Estado.

Portanto, trabalhamos muito na área de legislação. Este Deputado,
embora esteja iniciando seu mandato nesta Casa, já apresentou mais
de 15 projetos.

Destaco um, que, para minha alegria, foi aprovado em 20 turno e
está pronto para ser sancionado pelo Governador. Esse projeto
atende às cooperativas de crédito do Estado, especialmente as de
crédito rural, que poderão fazer pagamentos aos servidores públicos
civis e militares, democratizando essa relação do Estado com seus
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servidores e impedindo que isso fique a cargo de poucas
instituições financeiras. Além disso, as cooperativas de crédito ficarão
fortalecidas, como as dos próprios servidores públicos. As
cooperativas de crédito rural, em muitas localidades, são a única
alternativa. Conheço diversas cidades pequenas, como São Roque de
Minas, onde a única ou a mais importante instituição de crédito é uma
cooperativa de crédito rural, que não podia ser parceira do Estado
para fazer o pagamento dos salários dos servidores públicos. Muitos
precisam deslocar-se da cidade onde residem e trabalham, para
receber seus salários em outros municípios, operando contas
bancárias, sujeitando-se às tarifas exorbitantes cobradas pelos
Bancos. Enfim, são gastos excessivos. O projeto é modesto e simples,
mas alcança todo o Estado e fortalece o cooperativismo, que sempre
defendi.

Realizamos várias audiências públicas nas áreas da saúde e
educação. Recentemente, com a contribuição da Comissão de
Transporte, realizamos uma reunião em DMnópolis, em que
discutimos melhorias para a MG-050, um dos mais importantes eixos
rodoviários de Minas Gerais, porque faz ligação não apenas com o
Oeste mineiro, mas também com o Oeste paulista, umas das regiões
mais promissoras do País. Debatemos a possibilidade de o Governo
do Estado priorizar as obras da MG-050, beneficiando dezenas de
cidades. Para nossa satisfação, o Governador Aécio Neves, em
sintonia com esse pensamento, declarou que está priorizando, entre
os projetos de parceria público-privada que pretende estabelecer em
2004, aquela rodovia, que será a primeira de Minas a ser objeto de
parceria entre o Estado e a iniciativa privada.

Esses trabalhos, embora criticados por alguns e desacreditados por
outros, já começam a dar frutos. Por exemplo, na área da saúde,
questionamos por que o Centro-Oeste teria ficado fora do
macroplanejamento de saúde feito no Governo passado, que ignorou
a nossa região. O Governador Aécio Neves e o Secretário Marcus
Pestana, sensíveis ao nosso apelo, fizeram com que o Centro-Oeste
figurasse como macrorregião para o planejamento de saúde. No
último final de semana foi publicado um convênio de R$400.000,00
para atender ao Hospital São João de Deus, de Divinópolis, que havia
ficado fora do PROHOSP. Foi corrigida uma injustiça, mas não
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apenas por causa da ação deste parlamentar. Não desejo colocar-
me à frente de todos, como se fosse o único responsável pelas
transformações ocorridas em Minas. Agradeço, em primeiro lugar, ao
Governador Aécio Neves, homem sério, que não ficou apenas nas
promessas de campanha, como infelizmente acontece com alguns.
Está seguindo à risca seus compromissos, está governando Minas
para todos os mineiros, sem qualquer espírito de rancor ou divisão
com o Governo Federal.

Aproveitando esta oportunidade, farei uma reflexão sobre o
momento que vivemos. Póderia ainda fazer referências a muitas
ações feitas por todos os Deputados ao longo de 2003. Trabalhamos
muito, Ouço dos Deputados de larga experiência - como o colega
Miguel Martini, que está há longos anos nesta Casa, por sua
competência e brilhantismo - que esse talvez seja um dos períodos da
história do Legislativo em que mais se produziu para Minas Gerais. E
o mais importante: por meio de um processo extremamente
democrático. A Oposição nunca foi tão respeitada no parlamento
mineiro. E respeitada em cada minuto nesta Casa. E assim que
precisa ser, porque democracia não se constrói com unilateralismo.

E nessa linha que iniciamos uma abordagem sobre o momento em
que vivemos no Estado e no Brasil. No âmbito nacional, tivemos
alternância no poder, saiu o PSDB e seus aliados, e entrou o PT e
seus aliados. Chamo a atenção de todos, em especial da imprensa,
de quem escreve, não apenas dos donos de jornais ou emissoras de
TV. A Rede Globo de hoje mais parece um programa eleitoral do PT
atrás do outro. Como era o discurso antes e como está a prática
atual? Como as coisas estão ocorrendo no Brasil? Não quero dizer
que tudo está errado, nem quero tomar a mesma posição que o PT
teve relativamente ao PSDB. Talvez eu esteja errado
estrategicamente. Alguns companheiros dizem o seguinte: 'Temos de
bater nesse povo e mostrar que houve mentiras e estelionato eleitoral.
Disseram que transformariam tudo, romperiam com o FMI e lhe
mostrariam que quem manda no Brasil é o próprio Brasil, que
valorizariam o servidor, aumentariam o salário mínimo em US$200,00
para começar, que este seria o Pais dos trabalhadores e dos
operários, que romperiam com as oligarquias e que não aceitariam 9casuísmo de alianças suprapartidárias". Mas não vamos bater neles
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por isso. Precisamos respeitar a mudança de posicionamento que
estão tendo e acreditar que o povo também refletirá. Quem escreve as
críticas nos jornais, as lideranças sindicais e de servidores também
começou a pensar um pouco mais nesse tipo de política. Será que ela
planeja apenas destruir quem está no poder para assumir esse poder?
E esse o jogo? Não quero jogar assim, Sr. Presidente. Por isso não
quero bater no Presidente Lula, mas dizer que constatamos, de forma
estupefata, que tudo o que foi dito era outra coisa. O próprio
Presidente afirmou, na época da campanha, que poderiam até fazer
algumas bravatas. E o Deputado João Paulo, Presidente do
Congresso, falou que não queriam aprovar alguns projetos, por
acharem que, do ponto de vista político, não estariam fortalecendo o
grupo... algo nessa direção. A prática mostrou isso, e agora
aprovaram as propostas que diziam que não podiam ocorrer, como a
taxação dos inativos. Não condeno o Presidente Lula, apenas faço
uma reflexão sobre a sua mudança. Ontem, ele disse: 'Estamos
felizes, porque a tão esperada reforma da Previdência foi aprovada".
Esperada este ano, haja vista que, até o ano passado, era chamada
de a famigerada reforma da Previdência FHC. E a oposição gritando:
Fora, FHC! Fora, FMI! Fora, isto, e fora, aquilo! Pois bem, quero que
todos reflitam. Não faremos uma política de "fora, Lula" e de agressão,
mas de chamar todos para a responsabilidade. Se queremos construir
uma nação, não vamos enganar as pessoas. Vamos fazer um debate
de alto nível e sério. Não vamos acreditar que dá para esquecer o que
o Presidente está fazendo, para apenas criticar o Governador Aécio
Neves, O eleitor, o cidadão, o redator da imprensa e o líder sindical já
perceberam que o discurso de somente fazer críticas ao Governador
tem a intenção de derrubar o PSDB do poder de Minas, assim como o
discurso anterior objetivou derrubar o PSDB do poder nacional. Nossa
meta não é derrubar o PT, mas construir um pais melhor. Tudo de
bom que o PT apresentar terá o nosso apoio.

Minha reflexão é para todos nós, do PT e do PSDB. Vamos construir
uma nação. Assim deve começar nosso espírito natalino: fazendo uma
reflexão sobre os erros e acertos. Que possamos nos unir no espírito
do nascimento de Cristo e construir um ano-novo melhor! Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
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Deputados, imprensa, público nas galerias! TV Assembléia, o mês
de dezembro chegou e, felizmente, nossas ações no decorrer do ano
de 2003 refletiram o interesse pelos mais diversos assuntos
relacionados com o crescimento de nosso Estado. Exerci relatorias,
apresentei e acompanhei quase 200 proposições, entre projetos de
lei, propostas de emenda à Constituição e requerimentos. Tive a
honra de ser autor de três requerimentos que originaram reuniões de
grande impacto, comemorativas do bicentenário de Duque de Caxias,
patrono do nosso Exército; dos 55 anos de fundação da EMATER; e
do mandato de mais de 40 anos do Sr. lsaac Ribeiro Ferreira Leite,
Presidente Fundador da Cooperativa dos Cafeicultores em Guaxupé -
COOXUPE, considerada a maior cooperativa de café do mundo,
localizada em nosso Estado.

Quanto aos projetos de lei e emendas, quero destacar aquele que
proporcionou resolver o caso dos profissionais da educação que se
encontram no chamado 1.2, além de estender o direito ao
apostilamento das Diretoras até fevereiro de 2004; e finalizar o
trabalho de aceitação da Lei Federal n° 10.150, que beneficiou os
mutuários da extinta MinasCaixa. Ressalto os projetos que garantem o
ensino de informática nas escolas públicas estaduais; aquele que
beneficia os portadores de deficiência, estipulando a obrigatoriedade
de ensino do sistema "braile" nas escolas públicas de Minas; e outro
que garante maior acessibilidade dos portadores de deficiência ou
com mobilidade reduzida aos locais públicos.

Relevante, também, é o requerimento que apresentei, solicitando
que o IPSEMG efetuasse o pagamento devido aos hospitais e aos
fornecedores conveniados referente aos meses de outubro a
dezembro de 2002, em cumprimento à lei por nós votada em julho de
2003; e ainda o que determina a não-inclusão dos hospitais no SIAFI,
enquanto não for feito o pagamento pelo IPSEMG.

Minha primeira meta a ser cumprida em 2004 será a discussão do
plano de carreira dos funcionários da área de educação de Minas
Gerais. Para isso, já apresentei requerimento solicitando realização de
audiência pública e, se possível, de um fórum técnico de debates. O
funcionalismo público é uma das classes mais importantes para o
desenvolvimento de Minas Gerais; os profissionais da educação
merecem nossa atenção, respeito e empenho. Seu plano de carreira
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deve estar de acordo com as propostas do Estado, mas também
deve atender às justas reivindicações dessa classe, já tão sofrida,
que, como todos, têm o direito à esperança de um futuro melhor.

Aproveitarei a oportunidade para fazer outras considerações:
desejar à nova diretoria do Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais - CRMMG - uma gestão coroada de êxito - gostaria de ter
participado da solenidade da posse, mas não me foi possível - e
felicitar a diretoria e aos funcionários, por intermédio do Presidente
eleito, Dr. Geraldo Luiz Moreira Guedes, que, tenho certeza, será um
valoroso Presidente desse conceituado órgão, que, entre outros,
fiscaliza e regulamenta a atividade profissional da nossa classe
médica, considerando o respeito ao desempenho ético da medicina.

No dia 14 de dezembro comemoramos o Dia Nacional do Ministério
Público. Eu o congratulo por sua atuação em Minas Gerais, por meio
da Procuradoria-Geral de Justiça e do Procurador, Dr. Nedens Ulisses
Freire Vieira. Menciono seus órgãos, Promotorias de Justiça,
especialmente os PROCONs, que nos últimos anos trabalham
intensamente na defesa dos consumidores lesados, atingindo um
patamar invejável na resolução dos casos.

Parabenizo os companheiros e os funcionários desta Casa pelo
trabalho realizado neste ano, que, com certeza, foi direcionado ao
bem-estar do povo do nosso Estado. Parabenizo o Governo Estadual
pela austeridade e pelo compromisso, que, após o choque de gestão,
está acertando o déficit herdado dos Governos anteriores. Parabenizo
o Governador Aécio Neves, os Secretários e os órgãos de
assessoramento por tudo o que fizeram, sem alarde, mas com
profundo interesse em acertar os passos do Estado. O Governador
Aécio recompôs a credibilidade do Estado internamente, no País e
nos órgãos internacionais. Minas voltou a ter voz e vez, com o
trabalho consciente do nosso Governador, que determinou a todos os
Secretários que trabalhassem com probidade, responsabilidade e
determinação.

Finalizando, com a proximidade das festas natalinas, desejo aos
colegas de parlamento, aos funcionários, à imprensa, ao público que
nos vê pela TV Assembléia e a todos que aqui compareceram durante
o ano para presenciar o trabalho dos representantes do povo boas
festas, um ótimo Natal e um 2004 repleto de alegrias. Espero que os
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sonhos de cada um se realizem, alimentados pela esperança que
surge como um novo dia em cada ano que se inicia. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Deputados, senhoras

e senhores, o Deputado Federal Cabo Júlio visita-nos, juntamente
com companheiros seus e do Deputado Sargento Rodrigues, nosso
companheiro de partido.

Meu abraço ao Deputado Federal Cabo Júlio, a quem agradeço a
ambulância que conseguiu para o Município de Botumirim. Dessa
forma, V. Exa. conquista e consolida seu espaço, pois tem trabalhado
muito a favor do nosso Estado.

Tenho dois assuntos a abordar. O jornal "O Tempo" de novembro
traz triste notícia de mais um acidente na BR-135, vitimando oito
estudantes.

Aplausos para a gloriosa Polícia Militar, que nos brinda com sua
presença.

O acidente tirou a vida de oito estudantes que cursavam o último
ano de Pedagogia. Saiam de Curvelo e de Corinto três vezes por
semana, para estudar em Formiga. Na reportagem, há testemunhos
importantes. (- Lê:)

"Vítimas se formariam no dia 13 e teriam a última aula hoje. Os
estudantes que morreram ontem no acidente envolvendo uma Van
Sprinter se formariam no próximo dia 13. Ontem, eles estavam
fazendo a penúltima viagem de Corinto à cidade de Formiga, onde
estudavam. As últimas aulas estavam marcadas para hoje. "Minha
mãe já havia escolhido o vestido e as sandálias que usaria na
formatura. Só faltava escolher os acessórios", lamentou o estudante
lgor Patrick, de 19 anos, que perdeu a mãe. As péssimas condições
em que se encontra a BR-135, onde ocorreu o acidente com a Van
que transportava universitários de Corinto para Formiga, foram
apontadas pelo servidor público José Geraldo Viana Fróis, de 45
anos, como o fato principal causador da tragédia."

Tomo a liberdade de falar em nome do Deputado Doutor Viana.
Infelizmente, durante todo o ano de 2003, ocupamos a tribuna para
acusar as péssimas condições da BR-1 35, e o Governo Federal teve
todo o ano para tomar providências. No ano passado, professores da
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UNIMONTES perderam sua vida, e este ano se encerra com a
perda de oito estudantes, que lutaram, acordaram cedo, dormiram
tarde e sofreram para percorrer a BR-135. Esse acidente demonstra
claramente que temos razão.

Espero que o Ministro Anderson Adauto, que várias vezes nos
garantiu que a BR-135 seria recuperada, tenha condições
orçamentárias para cumprir seus objetivos. Certamente não quererá
que continuemos a informar sobre acidentes dessa natureza. O
Governo Federal precisa entender que devemos sair da retórica, pois
a população norte-mineira, especialmente a de Montes Claros, já não
agüenta passar pela BR-135.

Há um verdadeiro sofrimento, com buracos atrás de buracos e
acidentes que se sucedem. Infelizmente, há acidentes com vítimas
fatais dessa natureza.

O nosso último alerta e a nossa última mensagem em 2003 é para
que, tão logo o período chuvoso passe, o Governo Federal inicie
efetivamente a recuperação dessa BR, que é uma das mais
importantes do País, na qual pessoas morrem todos os meses. Essa
BR tem desafiado autoridades e causado tristeza profunda tanto neste
ano quanto em outros. Espero que esse acidente seja o último. Uma
tragédia que não deveria ter acontecido, mas, infelizmente, aconteceu.
Solidarizo-me com as famílias desses oito estudantes, que sofrem
uma dor profunda e tremenda no final deste ano.

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta,
meu colega médico, espero que seja o último acidente. Não podemos
nunca perder a esperança. V. Exa. rememora esse trágico acidente,
sobre o qual, aliás, já nos pronunciamos. V. Exa., assim como eu,
passa pela BR-135 toda semana. A cada dia verificamos - volto a
repetir - a diminuição dos buracos, porque, num local onde havia três
ou quatro, surge um buraco imenso. No último fim de semana, a
amplitude desses buracos, no trecho de Curvelo até o "trevão", numa
distância de 50km, causou 12 acidentes, entre eles dois foram
extremamente graves, com capotamento. Como os motoristas não
conhecem o local e vêm em velocidade, não conseguem desviar-se
do buraco e capotam o carro, mesmo utilizando os freios. Fui
testemunha de dois acidentes no último sábado.

Mais uma vez, parabenizo V. Exa. e testemunho, diante de todos
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que nos ouvem, tanto pela TV Assembléia quanto no Plenário, a
angústia que vivemos. V. Exa. é protagonista. Ao longo de tantos anos
que estamos nesta Casa, verificamos o abandono dessa BR pelo
Governo Federal. Solidarizo-me com as famílias enlutadas pelo
passamento dessas pessoas.

O Deputado Carlos Pimen ta* - Obrigado. Certamente, se nenhuma
medida for tomada, ano que vem reiniciaremos as nossas ações para
sensibilizar o Governo Federal.

Trago outro assunto a esta tribuna. Chamo a atenção para um fato
sobre o qual muitos já ouviram falar, mas não têm consciência do que
ocorre. Refiro-me à doença de Chagas, causada pelo barbeiro, a qual
tem causado muitas mortes em Minas Gerais, principalmente em
nossa região. No ano passado, a ONU condecorou o Estado de Minas
pela erradicação da doença de Chagas no território mineiro, O
Governo do Estado e o Secretário de Saúde, à época, receberam uma
condecoração, contestada por nós nesta tribuna. Mostramos e
provamos que a doença de Chagas ainda existe na forma aguda no
Norte de Minas e em cidades do Estado. Realizamos um
levantamento, uma titulação, um exame de sangue em massa na
população de Verdelândia, e constatamos que 22% dessa população
estavam contaminados com a doença de Chagas.

Não nos quiseram ouvir. Fizemos um apelo à população da cidade
para que capturasse os barbeiros, e a população conseguiu capturar
centenas de exemplares de barbeiros, que trouxemos para a
Comissão de Saúde. Mandamos examinar, e grande parte dos
barbeiros estava contaminada. Até então, as únicas ações praticadas
foram para recuperar algumas casas da zona rural do Município de
Verdelândia. Insistimos em que a doença de Chagas está mais do que
viva e presente em nossa região. Tivemos alguns indícios de que
outros municípios também estavam tendo casos da doença de
Chagas na fase aguda. Fizemos, então, uma solicitação à Fundação
Nacional de Saúde - FUNASA - para um outro município, que não é
vizinho de Verdelândia, o Município de Ponto Chique, às margens do
rio São Francisco. Recebemos da FUNASA a seguinte comunicação:
(- Lê:)

"Sr. Secretário, pela presente estou comunicando a V. Exa. que
foram concluídas as atividades do programa de controle da doença de
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Chagas nesse município, que resultou nos seguintes dados:
unidades domiciliares existentes, 660; unidades pesquisadas, 213;
unidades positivas, com triatomídeos, 16; anexos às unidades
positivas, 482 municípios que constataram a presença do barbeiro;
anexos borrifados, 950; exemplares capturados, 1.503, dos quais 36%
positivos para a doença de Chagas; índice de dispersão do vetor,
100%; inseticida consumido, 93kg. Informo-os de que sejam
solicitados junto aos canais competentes recursos financeiros para
desenvolver ações de combate à doença de Chagas e de melhorias
habitacionais na zona rural."

Assina Alberto Soares dos Santos, Gerente Técnico da FUNASA do
Município de Ponto Chique.

O Governador Aécio Neves e o Secretário de Saúde, Dr. Marcus
Pestana, não são os donos da verdade, como era o ex-Governador
Itamar Franco e o Secretário à época, que não aceitaram os dados e
as evidências, taparam o sol com a peneira e não quiseram admitir
que a doença de Chagas em Minas Gerais está presente,
contaminando nossa juventude e matando os mineiros, por isso
fazemos um apelo para que façam um levantamento em todas as
cidades do Norte de Minas. Só assim conheceremos a nova realidade.
Todos os que me escutam neste momento e que me vêem na
Assembléia Legislativa não podem imaginar o que é uma agudização
da doença de Chagas em nosso Estado. Estamos vivendo um novo
século, um novo milênio, e essa doença só deveria existir nos livros.
Mas, infelizmente, caro Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, que é
médico e sabe o que estou dizendo, essa doença é uma vergonha
para o Estado. E uma vergonha para o povo mineiro e para o norte-
mineiro. Certamente não pode existir da forma como está. Tenho
confiança absoluta no Governador Aécio Neves e no Secretário
Marcus Pestana. Em 2004 deveremos iniciar mais um ano legislativo
com ações eficazes, sem que a verdade possa ser falseada nem os
fatos negados, como o foram no passado. Esperamos ter o efetivo
controle da doença de Chagas, em Minas Gerais, especialmente no
Norte de Minas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2 Parte (Ordem do Dia)

i a Fase
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Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura do Relatório Final das Atividades
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Com a palavra, o Sr. 1 o

Secretário para proceder à leitura do Relatório Final das Atividades
desta Casa relativas à P Sessão Legislativa Ordinária da 115
Legislatura.

O 1 0-Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Lê o Relatório Final
das Atividades desta Casa relativas à ia Sessão Legislativa Ordinária
da 15a Legislatura, que será publicado em outra edição).

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do inciso II do art. 173 do Regimento

Interno, deixa de receber os requerimentos abaixo especificados,
solicitando audiência de comissões para o Projeto de Lei n°
1.279/2003 e para o Projeto de Resolução n° 1.280/2003, da Mesa da
Assembléia, que alteram o sistema de carreira dos servidores da
Secretaria da Assembléia Legislativa e dão outras providências, por
não estarem as proposições em conformidade com o Regimento
Interno:

dois requerimentos do Deputado Chico Simões, pedindo audiência
da Comissão de Fiscalização Financeira para os referidos projetos;

requerimento da Deputada Maria Olivia e dos Deputados Biel
Rocha, Dalmo Ribeiro Silva e Wanderley Ávila, pedindo audiência da
Comissão de Administração Pública para o Projeto de Lei n°
1.279/2003;

dois requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Wanderley
Ávila, pedindo audiência da Comissão de Justiça para os referidos
projetos;

requerimento da Deputada Maria Olívia e dos Deputados Biel Rocha
e Dalmo Ribeiro Silva, pedindo audiência da Comissão de
Administração Pública para o Projeto de Resolução n° 1.280/2003.

A Presidência, dessa forma, ratifica o entendimento contido na
decisão proferida em 13/10/99.
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Mesa da Assembléia, 18 de dezembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente.

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 2.149 e 2.150/2003, da Comissão de Educação.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

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

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Direitos Humanos - aprovação, na 343 Reunião Ordinária, do Projeto
de Lei n° 1.197/2003, do Deputado Mauro Lobo, e dos Requerimentos
n

os 2.043/2003, da Comissão de Segurança Pública, e 2.079/2003, da
Comissão de Saúde; de Educação - aprovação, na 31 Reunião
Ordinária, dos Projetos de Lei n os 334/2003, do Deputado Wanderley
Ávila, e 437/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, e dos
Requerimentos nos 2.038/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
2.052/2003, da Deputada Ana Maria Resende, 2.058/2003, do
Deputado Doutor Viana, 2.061 a 2.063 e 2.068/2003, do Deputado
Fahim Sawan, 2.065/2003, do Deputado Paulo Cesar, e 2.098/2003,
da Comissão de Defesa do Consumidor; de Meio Ambiente -
aprovação, na 333 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 2.070 a

2.072/2003, da Comissão de Participação Popular; de Política
Agropecuária - aprovação, na 6 Reunião Extraordinária, dos
Requerimentos n

o
s 2.074 e 2.07512003, da Comissão de Participação

Popular, e 2.097/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira;
do Trabalho - aprovação, na 31 a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos nos 2.055/2003, do Deputado Doutor Viana, e
2.078/2003, da Comissão de Participação Popular; e de Turismo -
aprovação, na 353 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 2.057,
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2.059 e 2.060/2003, do Deputado Doutor Viana; e 2.095/2003, do
Deputado Paulo Cesar; e pela Comissão Especial da Expansão do
Metrô, esta informando o final dos seus trabalhos (Ciente. Publique-
se.) e encaminhando o seguinte relatório final:	 -
RELATORIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXPANSÃO DO

METRÔ
- Introdução

A Comissão Especial em epígrafe foi criada, conforme o disposto no
art. 111, II, c/c art. 233, XIV, do Regimento Interno, a partir de
requerimento do Deputado Célio Moreira, de 6 de agosto de 2003,
aprovado na reunião ordinária do dia 12/8/2003 e publicado no dia
13/8/2003, para, num prazo de 60 dias, verificar a situação do Metrô
da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Inicialmente, foi a Comissão instaurada apenas para proceder a
estudos nas Linhas 1 e 2 (Ramal Barreiro). Porém, posteriormente, foi
esta Comissão ampliada para estudar o Metrô em toda a Região
Metropolitana. Por isso, foi realizada a reunião extraordinária em
8/8/2003, com a presença do Diretor da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos - CBTU -, e a eleição para Presidente, Vice-Presidente
e designação do relator foi transferida para 13/8/2003.

Para comporem a Comissão, foram designados titulares os
Deputados Gustavo Valadares, Vanessa Lucas, Roberto Carvalho,
Célio Moreira e Ivair Nogueira, e, como suplentes, os Deputados
Miguel Martini, Fábio Avelar, Manha Campos, Jayro Lessa e
Adalclever Lopes.

No dia 13/8/2003 foi realizada a primeira reunião com a finalidade de
se elegerem o Presidente e o Vice-Presidente e se designar o relator.
Na ocasião, foram eleitos Presidente o Deputado Célio Moreira e Vice-
Presidente a Deputada Vanessa Lucas. Como Relator foi designado o
Deputado Ivair Nogueira.

Estabeleceu-se, ainda, que a Comissão se reuniria ordinariamente
às quartas-feiras, às 14 horas, com o intuito de promover um amplo
debate com representantes de entidades públicas e privadas
envolvidas com a questão.

A Comissão, a partir de requerimento do Deputado Céhio Moreira,
aprovado pela unanimidade de seus membros, teve seu prazo adiado
por mais 30 dias e, posteriormente, com a aprovação do Colégio de
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Líderes da Casa, por outros 30 dias.

O verdadeiro propósito desta Comissão é tentar eliminar os
obstáculos impostos à construção da obra do Metrô, viabilizando a
sua continuidade para atender aos anseios da população
metropolitana de Belo Horizonte.

Inicialmente, faz-se necessário apresentar uma síntese do que fora
discutido nas diversas reuniões da Comissão Especial do Metrô para,
posteriormente, apresentarem-se as conclusões a que se chegou
nesta Casa.

Deve-se salientar a importância dessa obra, uma vez que o metrô é
um meio de transporte mais rápido, confortável, e menos poluente.
Não há dúvidas de que o metrô representará um grande avanço para
a região e beneficiará milhares de cidadãos.

II - Reuniões para discussão dos problemas
Conforme explicado anteriormente, em 8/8/2003 foi realizada uma

reunião extraordinária com a presença do Secretário de Transportes e
Obras Públicas, Agostinho Patrus, o Presidente dá CBTU, João Luiz
da Silva Dias, e o Diretor-Presidente da BHTRANJS, Ricardo
Mendanha Ladeira.

O Presidente da Comissão, autor do requerimento que deu origem a
essa reunião, pediu aos presentes que fizessem uma explanação a
respeito da situação. do Metrô de Belo Horizonte e região, dos
investimentos para este e o próximo ano e ainda a respeito da
estadualização do Metrô.

Em suas considerações iniciais, o Secretário de Transportes
destacou a relevância da criação da Comissão, pois o metrô é uma
obra que vem desafiando diversas administrações. O principal
beneficiado por esse eficaz meio de transporte é o trabalhador, que
faz uso diário para ir e vir do serviço, muitas vezes situado em local
distante de sua moradia. Destacou, ainda, não serem necessários
mais diagnósticos ou levantamentos sobre a necessidade dessa obra,
pois isso já foi mais que decantado. Quanto à estadualização, o
processo está em andamento e há uma solicitação do banco
financiador para que isso ocorra, não havando óbice por parte do
Estado, desde que se observem determinados princípios que
viabilizem a continuação do funcionamento do sistema.

0 Sr. João Luiz da Silva Dias, destacando a importância da obra,
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afirmou que esta deve ser incluída e inserida na vida da cidade e
de seu sistema de transporte da melhor forma e o mais rapidamente
possível. Fez um resgate das questões relativas às obras, dizendo
que o trem metropolitano foi definido no final da década de 70 e, como
ocorreu com a própria CBTU, não teve sua origem na importância do
transporte de passageiros. Na época, havia grandes problemas na
rede ferroviária, com o transporte de cargas. A rede ferroviária
apresentava dificuldades em seu balanço e creditava o seu prejuízo
ao transporte de passageiros, sobretudo no Rio de Janeiro e em São
Paulo. Assim, o transporte de passageiros era contabilizado como
ônus, o que impossibilitava até que a empresa fosse ao mercado de
capitais buscar recursos para a recuperação de sua malha.

O projeto de Belo Horizonte era inteligente na medida em que
apresentava uma solução para o transporte de passageiros
aproveitando faixas, linhas de superfície e, sobretudo, compartilhando
essas linhas entre subúrbio e cargas no maior gargalo ferroviário do
País, que é a cidade de Belo Horizonte. Todo o tráfego do Nordeste
do País em direção ao Sul passa por Belo Horizonte, que se
movimentou, então, para fazer a erradicação dos trilhos do centro da
cidade. Em lugar disso, o Governo propunha o fechamento da faixa,
dando como consolo a modernização do subúrbio.

Assim, em 1981, é iniciada a modernização dos trens de subúrbio
com uma rede de 60 km. Era o trem metropolitano, que ia de Betim
até a estação do Matadouro, onde hoje está a estação São Gabriel - e
com o ramal do Barreiro ao Calafate. Esse é o projeto inicial, originado
em 1981, implantado parcialmente e interrompido em 1986. Os
recursos vieram do programa de mobilização energética com
financiamento francês, que, para isso mesmo, definiu os sistemas, o
equipamento, o material rodante. Esse foi o primeiro momento.

Em 1989, é feita a primeira revisão - a construção estava
semiparalisada. Na verdade, essa paralisação começou em 1986, em
razão da dificuldade orçamentária. Nessa época, o Metrô ia da
estação do Eldorado até a estação Central, apenas.

Em 1997, foi feita outra revisão. Entre 1991 e 1994, foram
construídas as estações Santa Efigênia e Santa Tereza, em direção à
estação São Paulo. Em 1993, no programa de descentralização, foi
aprovada a busca de financiamento do Banco Mundial para o projeto
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do Metrô. Neste período, tem início uma grande discussão sobre o
projeto. Belo Horizonte estava fazendo a reformulação de seu sistema
de transportes, procurando dar nova configuração à rede de
transportes da Capital para inserir o trem nessa rede, porque, até
então, esse era um projeto do Governo Federal, sem nada a ver com
Belo Horizonte. O projeto caiu em Belo Horizonte de "pára-quedas"
Era um subproduto; o principal ponto era o gargalo ferroviário de Belo
Horizonte.

A partir desse período começa a discussão da regionalização.
Transporte urbano não é assunto do Governo Federal. Os projetos
devem ser executados pelos governos locais. Então, foi feita uma
opção pela extensão da linha do bairro São Paulo para o Vilarinho,
que é contemplada com recursos pelo Banco Mundial. O chamado
projeto de regionalização e a entrada de financiamento externo em
1994 - o projeto foi contratado em 1995 - configurou a implantação da
linha Eldorado até o Vilarinho.

Em 1997, foi retomada a questão do Barreiro, mas não havia
recursos. Naquele momento, o que estava sendo feito era um projeto
contratado com a participação do Banco Mundial. A linha Barreiro foi
iniciada nessa reformulação de 1997, chamada de segunda revisão,
carecendo de duas coisas: projeto e recursos.

Apesar disso, o projeto foi se movimentando. Nesse ponto, o Sr.
João Luiz da Silva Dias passou a discorrer sobre a necessidade de
investimentos, como fazer e implantar o Metrô e, ainda, sobre as
dificuldades que o Estado e as Prefeituras teriam para custear o
Metrô, em virtude da transferência, da regionalização. Afirmou que
todo o sistema de transporte público, em todo o Brasil, é custeado
integralmente pelo passageiro. E a população, de um modo geral, não
tem capacidade de pagamento. Ainda assim, a linha Barreiro
mobilizou todas as forças políticas de Minas e da Região
Metropolitana. O convidado fez referência, ainda, ao projeto VLT, da
Cristiano Machado, que, em sua opinião, não apresenta nenhuma
viabilidade e nem fundamento técnico.

A partir de 1998-1999, com todas as forças políticas de Minas indo a
Brasília e colocando recursos no orçamento, o quadro mudou
totalmente. Aí, o projeto Barreiro-Calafate moveu-se por meio de
dotações orçamentárias, colocadas pelos políticos de Minas.
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Na terceira revisão, a linha Barreiro aparece não mais como o

ramal Barreiro-Calafate, mas como linha 2, que penetra na área
central da Capital como subterrânea, alcançando a região hospitalar.
Essa é a configuração da linha que está em obras. Os recursos, entre
as diversas intervenções, são de US$ 195.000.000,00, incluindo
desapropriações, obras civis, novos trens, sistemas e projetos de
assistência técnica. As obras civis previstas são 10,5km de linha,
vedação da faixa, montagem de superestruturas como viadutos,
transposições, passarelas, seis estações e subestações.

O orçamento contempla a obra com US$30.000.000,00. Como são
necessários US$195.000.000,00 - aproximadamente R$
600.000.000,00 -, seriam necessários 20 anos para se fazer o ramal
do Barreiro. Disse, ainda, que do total aprovado para a linha 1,
R$25.500.000,00, foram liberados US$15.000.000,00; e para a linha
Calafate-Barreiro, nada.

O Sr. João Luiz criticou as pendências, algumas delas, em sua
opinião, absurdas - e ainda enfrentam um grande contigenciamento do
orçamento e uma crise fiscal. A fonte de financimento deve ser
constante.

Para a regionalização do sistema, o Governo Federal continuaria a
bancar a folha de pagamento de pessoal, que é o custo principal, até
30/6/2003, na expectativa de que o projeto estivesse concluído em
dezembro do ano pasado. Então, a data foi prorrogada até 31/6/2006.
Minutou-se uma medida provisória em que o Governo do Estado
assumiria imediatamente, e o Governo Federal continuaria
respondendo pelos investimentos e bancando a folha até 31/12/2006.
Isso resolve o problema até 2006, mas não soluciona a questão.
Deverá haver subvenção por passageiros transportados.

O Sr. Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente da BHTRANS,
em sua primeira intervenção, destacou que se supõe que existam 56
milhões de brasileiros alijados do acesso ao transporte público,
porque não conseguem pagar a tarifa. Para uma política efetiva é
preciso garantir recursos de forma perene para o setor, e este deve
ser tratado como serviço essencial.

Dada a palavra ao Deputado Ivair Nogueira, este elogiou a criação
do Ministério das Cidades e frisou também que, em sua região
política, se tem reunido com segmentos da sociedade, em movimento
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suprapartidário, para discussão do que é prioridade para cada
município. Fez referência às palavras do Secretário Agostinho Patrús,
quando este disse que Belo Horizonte ficou para trás em relação a
outras Capitais por falta de prestígio político do Estado ou por não
saber usá-lo para trazer os recursos necessários à transformação da
cidade com obras importantes, principalmente as viárias. Lembrou ao
Sr. João Luiz que, em solenidade havida no ano passado com a
presença do Sr. Luiz Otávio Valadares, da Prefeitura de Betim,
assinou um convênio com a CBTU para que a Prefeitura executasse
os projetos que viabilizassem a implantação do Metrô até uma das
regiões de Betim.

O Deputado Gustavo Valadares, em suas considerações, disse que
abriria mão de questionamentos para fazer um desabafo de cidadão
nascido e criado em Belo Horizonte que viu, ao longo do tempo, a
obra do Metrô caminhar a passos lentos. Apesar disso, afirmou que
durante o último Governo a obra recebeu um maior grau de
importância, mesmo que não tenha sido aquele esperado. Mostrou-se
surpreso quando, no início deste ano, o Presidente Luta fez um corte
no orçamento de todos os Ministérios e o que recebeu a maior parcela
de corte foi exatamente o Ministério das Cidades, a que a CBTU está
vinculada. Até então, a CBTU era ligada ao Ministério dos
Transportes. Reafirmou toda a sua decepção com o Governo Federal
e sua desilusão quanto à obtenção de recursos para o Metrô, uma vez
que o corte no orçamento do Ministério das Cidades chegou a 85% do
proposto. Questionou, também, se o Governo Federal não estaria
segurando reursos para o ano que vem, época de eleições municipais.
Solicitou ao Presidente da Comissão a marcação de visita da
Comissão ao Ministro Olívio Dutra.

O Presidente da Comissão do Metrô solicitou a interferência do Sr.
João Luiz para a marcação de visita às linhas 1 e 2, lembrando a
importância das características da linha 2 - Calafate-Barreiro: -
extensão do trecho Calafate-Barreiro: 10 km; - estações: Rodoviária,
Amazonas, Salgado Filho, Vista Alegre, Ferrugem, Barreiro; -
terminais de integração: Salgado Filho e Barreiro (previstos no
BHBIJS); - material rodante: os trens serão mais leves que os atuais,
com capacidade mínima para mil passageiros por composição. Foram
previstas 12 composições, sendo 10 em circulação no período de
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pico, oferecendo um intervalo de 5 minutos, - a faixa será
totalmente vedada com transposições para veículos e pedestres; - o
traçado seguirá o da linha de carga, aproveitando a faixa de domínio
existente, implicando um volume reduzido de desapropriações para as
ampliações necessárias; - demanda diária: 140 mil passageiros; -
demanda/hora/pico/sentido: 1 2omil passageiros.

Como já existe um projeto executivo concebido pelo GEIPOT no
início da década de 80 para a implantação do Metrô no ramal Barreiro,
ele está sendo aproveitado, mas atualizado. As estações e passarelas
estão recebendo novos projetos, mais leves e de menor custo que os
originais.

A BHTRANS vem acompanhando o desenvolvimento dos projetos e
participando da definição da localização das estações e
transposições.

Sem dúvida, a implantação da linha 2 do Metrô trará enormes
benefícios para a comunidade local. Deverão ser eliminadas em
média 2 mil viagens de ônibus por dia ao centro de Belo Horizonte,
propiciando significativa racionalização do sistema de transporte por
ônibus. A população em geral será beneficiada com a redução dos
índices de poluições sonora e atmosférica, maior fluidez no trânsito e
menor tempo nos deslocamentos.

Deverá ser beneficiada uma população de aproximadamente 500 mil
habitantes. A área de influência da linha 2, no trecho Calafate-Barreiro
abrange os Bairros Calafate, Nova Suíça, Nova Gameleira, Salgado
Filho, Betânia, Vista Alegre, Nova Cintra, localizados na Regional
Oeste e praticamente toda a regional do Barreiro, além dos Municípios
de lbirité, Sarzedo e Mário Campos.

Obras civis previstas no trecho Calafate-Barreiro
Para implantar-se o metrô, será necessário o remanejamento das

linhas de carga para que haja espaço suficiente para o lançamento
das duas linhas de passageiros e mais uma de carga, além disso
serão realizadas as seguintes obras:

10,5 km de via permanente para 3 linhas, sendo duas para o Metrô e
uma para o sistema de carga; 31,5 km de vedação de faixa de
domínio; superestrutura ferroviária para três linhas (metrô e carga);
oito viadutos ferroviários; dois viadutos rodoviários; cinco passarelas;
duas transposições ferroviárias (cruzamento das linhas férreas -
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Gameleira e Ferrugem); seis estações; dois postos de
licenciamento (FCA/MRS); duas cabines elétricas; uma subestação
retificadora.

Estimativa de custos de implantação do trecho Calafate-Barreiro
* - O Quadro da Estimativa foi publicado na edição do 'Diário do

Legislativo" de 20.12.2003.
Solicitou-se, ainda, ao Presidente da BHTRANS, uma comparação

entre o transporte por metrô e o transporte por ônibus. Destacou a
incredulidade da população do Barreiro com a chegada do metrô à
região. Criticou o fato de se estar discutindo a questão das regiões
dos hospitais e Centro-Pampulha sem que se resolva a questão
Eldorado-Vilarinho.

Dos US$56.500.000,00 previstos para as obras civis, já foram
realizados US$22.000.000,00 restando, portanto, US$173.000.000,00
para serem investidos.

Dos projetos necessários, já foram concluídos o geométrico, o de
infra-estrutura e o das estações Amazonas, Salgado Filho e Vista
Alegre. Está em andamento o projeto de superestrutura e falta licitar
os projetos das estações Rodoviária, Ferrugem e Barreiro, das
transposições de Ferrugem, Rua Tupã e Mannesman.

Recursos aprovados e liberados no orçamento geral da União
* - O Quadro dos Recursos foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 20.12.2003.
Tendo em vista as limitações orçamentárias impostas desde o início

da implantação do metrô nesse trecho, apenas 38% das obras civis
foram realizadas até o momento, sendo:

* - O Quadro Obra-serviço foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.12.2003.

Proposta orçamentária para 2004
O Plano de Ação da CBTU para 2004 prevê um orçamento de

R$173.800.000,00 para o metrô de Belo Horizonte, assim distribuídos:
* - O Quadro do Orçamento foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 20.12.2003.
Em face das restrições orçamentárias impostas pelo Governo

Federal, o orçamento de toda a CBTU está sendo limitado em
R$148.000.000,00. Dessa forma, é necessário, ainda neste ano, um
trabalho junto aos Ministérios da Cidade, Planejamento e Fazenda,
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para rever esses limites, a fim de que seja encaminhado a
votação, na Câmara e no Senado Federal, o orçamento necessário
para a conclusão da Linha 1 e prosseguimento da Linha 2 e que em
2004 o orçamento aprovado seja totalmente liberado.

Reflexos das restrições orçamentárias previstas para 2004
A não-alocação de recursos no orçamento da União para 2004, para

o trecho Calafate-Barreiro implica a paralisação total das obras, o que
poderá ter como conseqüências:

Possível invasão da faixa de domínio já desapropriada e aumento do
custo de desapropriação em face do surgimento de novas invasões e
benfeitorias em imóveis já cadastrados; frustração da comunidade
vizinha que aguarda a desapropriação; deterioração dos serviços
executados (vedação, obras de arte especiais, passarelas e estação
Amazonas); deterioração da terraplenagem realizada, em virtude da
não-conclusão da drenagem; desagregação do sub-lastro executado;
aumento do custo da obra em razão da desmobilização e
remobilização de canteiro de obras e equipes de trabalho; gastos
adicionais com vigilância do trecho; depósito de entulho e lixo ao
longo da faixa de domínio; descrédito da população em relação à
conclusão das obras.

A simples redução dos investimentos, como ocorreu em 2002 e está
ocorrendo em 2003, tem ocasionado a redução das frentes de serviço
com conseqüentes dilatação dos prazos de execução, aumento do
custo das obras e desemprego.

O aporte regular de recursos é fundamental para que se possam
cumprir os cronogramas físicos e financeiros, mantendo-se os custos
dentro das previsões iniciais.

A CBTU deverá viabilizar alguma fonte de financiamento para que
haja um desembolso permanente até a conclusão das obras e para
posssiblitar a contratação dos sistemas fixos - sinalização,
telecomunicação, eletrificação e rede aérea, bilhetagem e aquisição
do material rodante, ou seja, os 12 trens necessários à operação
desse trecho.

Prolongaram-se outras discussões a respeito das vantagens de
trens metropolitanos, metrôs, impostos (CIDE, ICMS, PIS, etc.) e
ainda como são aplicados esses recursos. Discutiu-se também a
capacidade de pagamento dos passageiros do transporte público
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"versus" privado e a busca de recursos para o financiamento do
transporte. Em 27 de agosto, a Comissão reuniu-se com a finalidade
de debater a estadualização do metrô na RMBH.

Foram convidados e compareceram o Secretário Agostinho Patrús,
o Diretor-Presidente da BI-ITRANS, Sr. Ricardo Mendanha -
representando o Prefeito de Belo Horizonte, o Secretário Municipal de
Trânsito e Infra-estrutura, Sr. Edson Gonçalves Soares, representando
o Sr. Ademir Lucas, Prefeito de Contagem, e o Sr. Ciro Pedrosa,
Chefe de Gabinete, representante do Prefeito de Betim.

O Sr. João Luiz justificou sua ausência. O Presidente da Comissão
destacou que este é o momento que se apresenta para cobrança de
retomada das obras do metrô, cuja história se arrasta há duas
décadas, crivada de desacatos e ações políticas oportunistas, como a
que gerou a obra fantasma do VLT, sem nenhum fundamento técnico,
e a transposição ferroviária da Gameleira, que consome dinheiro
público e, sobretudo, a esperança do povo. A história do metrô deixa
explícita a realidade de que faltou vontade política e arrojo dos nossos
governantes. Uma situação que se mostra visível também 22 anos
após o início do principal ramal. Anteriormente, o Presidente da CBTU
admitira que o ramal iniciado em 1988 poderá levar até 20 anos para
ser concluído.

Referiu-se ainda à estação inacabada Cândido da Silveira, hoje
entregue ao vandalismo, e à estação da Amazonas, que, grosso
modo, pode-se classificar como "estranho no ninho", uma vez que,
segundo técnicos da CBTU, o metrô não passará por lá. Na opinião do
Presidente da Comissão, isto demonstra o nível de irresponsabilidade
e insensatez que permeia as obras do Metrô.

Lembrou também outras considerações do Presidente da CBTU
para ilustrar o tratamento dado a Minas Gerais na questão do Metrô. A
linha Barreiro foi retomada em 1997, na chamada "segunda revisão,
com forte carga eleitoral e com base em um projeto já superado, que
não existia mais. O projeto antigo, como estava posto, não poderia ser
tocado. Como dar ordem de serviço com base em um projeto que já
não existe? Não havia recursos, e, ainda assim, foi dada a ordem de
serviço para a construção de um viaduto, uma transposição
ferroviária, etc. A iniciativa foi tomada pelo Governo Federal e pela
CBTU, que deu início ao projeto nessas condições. Assumida a linha
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do Barreiro, iniciou-se a corrida a Brasília, em busca de recursos,
e a briga com o Banco Mundial, enfrentada pelo projeto VLT. Todos
eram projetos federais conjugados com iniciativas locais mal
amparadas.

Agora, diz o Presidente, resta cobrar maior eficiência e vontade
política de nossos Senadores e Deputados Federais, do Governo
Estadual e do Ministério das Cidades, a fim de reparar tantos anos de
enganação. E retomar as obras do Metrô em bases que atendam, de
fato, à demanda da Região Metropolitana.

O Deputado Ivair Nogueira fez menção à reunião anterior, em que o
Presidente da CBTU, em uma retrospectiva, "jogou um balde de água
fria" na Comissão, dizendo da possibilidade muito remota da
conclusão do Metrô que iria até o Barreiro e até Betim. O Deputado
disse mais: que ouviu, quando do lançamento das obras da BR-381
em Pouso Alegre, o discurso do Presidente Lula dizendo que iria dar
prioridade à conclusão de obras inacabadas. Na visão do Presidente
Lula, o Metrô mais importante a ser priorizado seria o de Belo
Horizonte.

O Secretário de Transportes e Obras Públicas, Deputado Agostinho
Patrús, iniciou suas considerações dividindo-as em dois aspectos: o
primeiro, a fala do Presidente Lula em Pouso Alegre, e o segundo, a
estadualização do Metrô.

Quanto ao primeiro aspecto, achou lúcidas as ponderações do
Presidente da República. Quanto à estadualização do Metrô, deixou
clara a posição do Estado. A METROMINAS deveria abranger outras
cidades para serem beneficiadas pelo Metrô ou então deveria ser
criada uma entidade estadual ou metropolitana. Houve resistência do
Governo Federal passado à proposta de estadualização. E necessário
estabelecer período de carência para que a METROMINAS tenha
condições de se adaptar à estadualização, acertando as tarifas, o
entrosamento metrô-ônibus e o término das obras. Não há lógica em
estadualizar obras inacabadas.

Visita da Comissão às linhas 1 e 2 do Metrô
No dia 3/9/2003, toda a Comissão Especial da Expansão do Metrô

visitou as obras em andamento e percorreu todo o trecho,
embarcando na Estação Eldorado e desembarcando na Estação
Vilarinho. Após a viagem, houve breve exposição sobre as obras
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ainda em andamento e os recursos necessários.

Preocupou a Comissão o estado das obras na faixa de domínio, no
trecho Calafate-Barreiro, devido ao fato de tratores estarem ainda
terraplenando, uma vez que o período chuvoso se aproximava e havia
risco real de perda de serviço, com a conseqüente perda de recursos.

Ressalte-se que o próprio Presidente da República declarou ser
prioridade do Governo Federal a conclusão de obras inacabadas,
entre elas e prioritariamente as obras do Metrô da região de Belo
Horizonte.

Porém, a Comissão ficou bem impressionada com a manutenção do
trecho pronto, dos equipamentos e do complexo de manutenção
desses equipamentos.

Reunião de 17/9/2003
Nesta reunião, o Presidente apresentou requerimento para que a

Comissão apurasse denúncias sobre irregularidades na destinação
orçamentária para obras do Metrô e no processo de licitação para a
realização destas, conforme matéria publicada no jornal 'Estado de
Minas" do dia 14/9/2003.

Viagem a Brasília
Em 23/9/2003, o Presidente da Comissão, acompanhado de

assessores, compareceu à reunião da Comissão de Infra-estrutura do
Senado, para, em audiência pública, obter esclarecimentos sobre os
problemas financeiros que as empresas gestoras de metrôs de
diversas Capitais do País estão enfrentando.

A Secretária Executiva do Ministério das Cidades fez breve
explanação sobre os projetos em andamento de construção dos
Metrôs de Salvador, Recife, Belo Horizonte e Fortaleza. Passou a
palavra ao Sr. João Luiz Dias, que, em longa explanação, transmitiu a
idéia mais completa possível com relação ao Programa de
Descentralização dos Trens Urbanos e às possibilidades que estão
sendo abertas para uma discussão franca sobre o transporte urbano
como um bem público que exige tratamento adequado para atender a
toda a população.

Em sua intervenção, o Presidente da Comissão Especial do Metrô
de Belo Horizonte, Deputado Célio Moreira, fez uma explanação sobre
os objetivos da Comissão e o atual andamento das obras. Deixou
clara sua preocupação com a paralisação da linha 2 (Calafate-
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Barreiro) e fez um relato do que foi discutido na Comissão.

Após a reunião no Senado Federal, o Presidente da Comissão foi
recebido no Palácio do Planalto pelo Presidente da República em
exercício, Sr. José Alencar, ocasião em que teve oportunidade de
expor os motivos da existência da Comissão e solicitar interferência
junto à CBTU e ao Ministério das Cidades com vistas à obtenção de
recursos para o Metrô.

O Presidente da República, então, telefonou imediatamente ao
Ministro das Cidades, que não pôde atender por estar em trânsito para
Natal, RN. Telefonou, então, para o Presidente da CBTU para se
inteirar das soluções que poderiam acontecer e que viessem a
minimizar os problemas de recursos do Metrô.

Reunião de 8/10/2003
Esta reunião destinou-se a ouvir convidados para obter

esclarecimentos sobre denúncias, veiculadas pela imprensa, de
possíveis irregularidades ocorridas na destinação orçamentária para
as obras do Metrô de Belo Horizonte e no processô de licitação para a
sua realização. Tais irregularidades foram apontadas no relatório do
Tribunal de Contas da União - TCU - entregue ao Senado Federal. O
Presidente da Comissão lembrou que o Sr. João Luiz Dias, na reunião
da Comissão de Infra-Estrutura do Senado, fez algumas críticas à
antiga administração e aos projetos da CBTU para o Metrô de Belo
Horizonte.

O intuito desta reunião seria colocar frente a frente o anterior e o
atual Presidente da CBTU, porém o Sr. João Luiz Dias não
compareceu à reunião.

Primeiramente, usou a palavra o Sr. Elsio Jeová dos Santos,
Secretário do Tribunal de Contas da União em Minas Gerais, que
passou a palavra ao Sr. Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt,
Analista do TCU e pessoa autorizada a esclarecer pontos do relatório.
Disse que o TCU estava em fase de exame das alegações de defesa,
sendo que o prazo para todos os responsáveis apresentarem suas
alegaçõesjá havia terminado.

As questões levantadas pelo TCU foram pontuais: uma é a
construção do Terminal Vilarinho e a outra é o contrato de prestação
de serviços na sede da CBTU em Belo Horizonte. Esclareceu, sem
mais delongas, que há questões que não recomendam paralisação de
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contratos, mas foram levantadas no relatório do TCU e merecem,
no seu entender, a apreciação da coletividade interessada.

Disse ainda que o contrato para a construção do Terminal Vilarinho
ainda não foi executado e não houve nenhum desembolso para ele,
que tem por objeto a concessão de uma obra pública associada à
exploração comercial do restante da área, por um prazo de 30 anos.
As ocorrências levantadas foram itens do processo licitatório, que, no
seu entender, limitavam a sua competitividade, tais como prazos e
questões de garantias. Em segundo lugar, o contrato firmado
posteriormente estava em desacordo com o edital.

Discorreu, ainda, sobre aspectos como transposição ferroviária e
sinalização automática no trecho São Gabriel-Vilarinho. Afirmou que
as empresas envolvidas nas questões - Diedro Construção & Serviços
Ltda. e Adservis Multiperfil Ltda. - já responderam às questões
levantadas.

O Vereador Totó Teixeira fez um breve histórico sobre a questão do
Metrô, profundo conhecedor que é da matéria por haver sido um
batalhador pela realização desta obra durante toda a sua vida pública.

O Deputado Irani Barbosa questionou os representantes do TCU
pelo fato de o Tribunal não haver se manifestado na época propícia,
que seria a da publicação do edital.

Dada a palavra ao Sr. Luiz Otávio Mona Valadares, este iniciou suas
considerações dizendo que foi Presidente da CBTU de 1997 até
fevereiro de 2003. Disse estar honrado pelo fato de, pela primeira vez,
poder assentar-se para discutir problemas referentes a contratos
perante o TCU, que sempre acompanhou o processo da CBTU. As
contas do orçamento da CBTU em todo o Brasil, gerando obras em
torno de US$2.000.000.000,00, de 1997 para cá, foram aprovadas
pelo Tribunal, ressalvadas as de 1999, objeto de discussão no TCU.
Neste período, nunca houve sequer um contrato contestado. Enfatizou
não haver nenhuma suspensão no envio de recursos para as obras
por motivo de irregularidades e que as obras não acabam porque
faltam US$30.000.000,00 para ir até o Vilarinho e porque
US$35.000.000,00 para este ano não vieram. Dizendo querer a
verdade e o que é bom para Belo Horizonte - sua terra -, pediu
paciência aos presentes para ler dados comparativos e estabelecer
um contraditório para que todos pudessem concluir com quem está a
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verdade. Passou a ler um histórico de seu tempo como Presidente
da CBTU, da sua luta junto ao Governo Federal no intuito de
conseguir verbas necessárias não só para o Metrô de Belo Horizonte,
como para outras obras, como o Controle Inteligente de Tráfego
urbano, incentivos a seminários e à elaboração de planos de
"marketing". Viabilizou projetos para conseguir receitas não
operacionais mediante exploração comercial de áreas da CBTU, com
o objetivo de minimizar o desequilibrio econômico-financeiro do
sistema metro-ferroviário. Em 2002, houve a arrecadação de
R$1.600.000,00 de receita não operacional. O Banco Mundial
incentivou parcerias com a iniciativa privada e fez sugestões.

Sobre o processo licitatório, disse que, quando a BHTRANS lançou
um edital de licitação para fazer o Terminal do Barreiro, solicitou ao
Sr. João Luiz Dias, então diretor do BHTRANS, o fornecimento do
edital e suas modificações promovidas pela BHTRANS e pela
Prefeitura de Belo Horizonte, O Sr. João Luiz Dias não o enviou, mas
sim o Sr. Ricardo Mendanha. A solicitação teve como objetivo
principal analisar os motivos que levaram à primeira edição da
licitação do Terminal Rodoviário do Barreiro ter sido declarada
'deserto.

A experiência e os editais de licitações anteriores serviram como
orientação, segundo o Sr. Luiz Otávio Mona Valadares, para a
elaboração do edital da licitação sob sua responsabilidade,
fornecendo parâmetros para análise das condições e valores
ofertados. Dez empresas compraram o edital e a empresa vencedora
foi a Diedro Construções & Serviços Ltda. Como houve contestação
do prazo de 30 dias para apresentação de propostas, alegou que se
pautou pelos § l°do art. 45 e 20 do art. 21 da Lei n°8.666, de 1993.
Salientou que nenhuma empresa solicitou prorrogação do prazo para
apresentação das propostas por considerá-lo exíguo, conforme faculta
a Lei. O Sr. Luiz Otávio Motta Valadares utilizou, então, o Terminal do
Barreiro, em funcionamento, para fazer comparações, fornecendo
dados financeiros para demonstrar o preço justo, e até mais
conveniente ao poder público, da licitação por ele promovida. Mostrou,
ainda, várias transparências, com abundância de dados, para deixar
bem claro e não restar dúvidas quanto ao preço. Além disso, todos os
cuidados foram tomados, analisados e realizados pelas áreas jurídicas
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da CBTIJ para que todas as garantias permitidas por lei fossem
asseguradas.

Essa licitação - construção de um "shopping" -, é, na sua opinião, a
realização do Metrô. Fez longa explanação da economia, da melhoria
e das facilidades para o usuário, aumentando a atratividade do Metrô
da CBTU.

Isso porque a empresa contratada para essa obra arcaria com
grande parte dos custos. Ficou demonstrado que, de fato, essa obra
seria vantajosa para a administração, uma vez que a CBTU somente
participará financeiramente da construção do terminal integrado, sem
nenhuma participação financeira da construção, da operação ou da
manutenção do estacionamento ou do empreendimento comercial
agregado ("shopping").

De fato a parceria com o setor privado é muito útil para o poder
público, pois a menor participação de dinheiro público nas obras
possibilita investimentos em outras obras sociais prioritárias.

O Deputado Gustavo Valadares solidarizou-se coFn o Sr. Luiz Otávio
Motta Valadares e mostrou toda a sua insatisfação contra o atual
Presidente da CBTU, que, de forma irresponsável e mentirosa, na sua
opinião, tem tratado a última gestão da CBTU e que, infelizmente, não
teve a coragem de estar presente para debater o assunto. Lamentou,
ainda, a falta de parlamentares do PT. Deixou claro que o Estado está
disposto a assinar a qualquer momento a estadualização do Metrô. O
Deputado Leonardo Quintão, dizendo que contra números não
existem argumentos, solicitou que os números apresentados pelo ex-
Presidente fossem incluídos no processo da Comissão, e que também
a Assembléia convidasse mais uma vez as pessoas envolvidas neste
debate para um novo diálogo, completo, pois entende que sem a
presença do atual Presidente do CBTU a reunião ficou um pouco
"capenga".

Reunião de 28/10/2003
Com a presença do Sr. João Luiz Dias e do Sr. Luiz Otávio Motta

Valadares, foi aberta a reunião para obter esclarecimentos sobre
denúncias veiculadas pela imprensa e possíveis irregularidades
ocorridas na destinação orçamentária para as obras do Metrô de Belo
Horizonte e no processo de licitação para a sua realização, apontadas
no relatório do TCU ao Senado Federal. Esses esclarecimentos já

rs



1872
haviam sido dados em reunião anterior, porém, sem a presença
do atual Presidente da CBTU.

O Sr. João Luiz Dias fez longa explanação sobre os contratos motivo
de investigação pelo TCU. O contrato que tratava de prestação de
serviços terceirizados apresentava dois vícios, no entendimento do
TCU: um de contabilidade, por estar sendo contabilizado como
despesa de capital, e outro por relacionar pessoas contratadas dentro
do plano de cargos e salários da CBTU. A justificativa seria a Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF -, que estabelece um tratamento mais
rigoroso sobre o que se considera despesa de pessoal.

O outro contrato versa sobre a contratação da empresa Diedro para
implantação do terminal de integração à estação do Metrô de
Vilarinho, acompanhada de empreendimento comercial. Diz que a
licitação apresentava indícios de irregularidades que levaram a
administração da CBTU a suspender o contrato.

Todas as questões levantadas pelo Presidente da CBTU já haviam
sido exaustivamente explicadas pelo ex-Presidente em reunião
anterior. O importante, segundo o Sr. João Luiz Dias, é que, como foi
destacado pelo TCU, não há repercussão desses dois contratos com
relação ao projeto do Metrô. Não há prejuízo no andamento do projeto
da obra. Discutiu-se nessa reunião praticamente tudo aquilo que já
havia sido dito anteriormente.

Dada a palavra ao Sr. Luiz Otávio Mona Valadares, este iniciou
dizendo que a anulação do contrato do Terminal de Vilarinho ocorreu
a partir da análise da Comissão de Sindicância estabelecida pelo atual
Presidente da CBTU, composta de três membros, nenhum deles
funcionário efetivo da CBTU. Como são funcionários indicados pelo
Sr. João Luiz Dias, não há como haver isenção. Agora, na presença
do atual Presidente, o Sr. Luiz Otávio Mona Valadares fez longa
explanação de todo o acontecido, praticamente o mesmo que havia
exposto 30 dias antes, não sendo contestado em nenhum ponto pelo
atual Presidente da CBTU, Sr. João Luiz Dias. Lembrou ainda que
para solucionar o problema do Contrato de Prestação de Serviços de
Terceirizado, o ex-Presidente, Sr. Luiz Otávio Valadares, promoveu
um concurso público e que a demora deve-se aos trâmites legais.

O Deputado Irani Barbosa alertou que muitas coisas verificadas na
apuração de fatos apresentados a esta Comissão não são novidades.
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Criticou a falta de empenho do PT em beneficiar o sistema de
transportes de Belo Horizonte.

O Presidente da Comissão lembrou ao Sr. João Luiz Dias que, logo
que terminou a audiência pública em Brasília, foi recebido pelo
Presidente da República em exercício, e que falaram, entre outras
coisas, a respeito da verba que seria liberada para a compra dos
equipamentos de sinalização do trecho São Gabriel-Vilarinho. O
Presidente da República foi informado de que os recursos haviam sido
liberados. No entanto, parecia que isso não havia ocorrido. Pediu,
então, esclarecimentos.

Respondendo ao Presidente da Comissão, o Sr. João Luiz Dias
informou que os embarques (a sinalização é estrangeira) já haviam
sido feitos, inclusive a antecipação de desembarque de todo o
material. O Presidente da Comissão voltou a lembrar que por várias
vezes tentou uma audiência com o Ministro das Cidades, sem
sucesso.

Reunião de 19/11/2003
Esta reunião teve por finalidade obter esclarecimentos sobre as

denúncias de possíveis irregularidades ocorridas na destinação
orçamentária para as obras do Metrô de Belo Horizonte e no processo
de licitação para a sua realização; e, ainda, sobre as obras do
"shopping" da Estação Barreiro. O Presidente da Comissão
esclareceu que ela foi criada para saber por qual motivo, há 22 anos,
o Metrô de Belo Horizonte, em construção até hoje, não foi concluído,
se já houve um gasto de aproximadamente US$850.000.000,00. A
Comissão já esteve no Congresso Nacional, na Comissão de
lnfraestrutura do Senado e com o Presidente da República em
exercício.

Agora, com a presença de novos convidados, quer esclarecer
dúvidas acerca das circunstâncias e das motivações reais que
levaram a CBTU a cancelar o contrato de construção do Terminal
Vilarinho, cuja licitação foi vencida pela Diedro Construções.

Dada a palavra ao Sr. Bruno Bedinelli Filho, Presidente da Diedro,
ele disse que gostaria de deixar claro que participou de uma
concorrência saudável e limpa. Quanto aos questionamentos feitos,
passou à Comissão a defesa que apresentou ao TCU, que prova que
não há nada de irregular na licitação, a começar pelo prazo de 30
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dias, que, além de ser suficiente, é o que a lei determina. Disse
que não houve nenhum questionamento quanto ao prazo.

Sobre garantias, disse que na verdade houve um aumento e não
diminuição da garantia, como já foi dito. O que as pessoas têm
dificuldade de entender é que no edital previa-se apenas a garantia
sobre a receita do empreendimento comercial. Houve somente a
previsão da parcela que caberia à CBTU receber durante os 30 anos
de exploração, não estando prevista a garantia sobre o dinheiro que a
CBTIJ desembolsará para construir a parte que lhe cabe no Terminal,
que são R$16.000.000,00.

Questionado sobre a possibilidade de a CBTU, em um ato
administrativo, retornar as cláusulas da garantia, disse que por parte
da Diedro não haveria nenhum problema, tendo em vista que a
alteração foi feita por orientação do Departamento Jurídico da CBTU.

O Deputado Gustavo Valadares criticou o Presidente da CBTU pela
forma como vem conduzindo os trabalhos na Companhia, traduzida
em seu gesto de proibir qualquer representante desse órgão de
comparecer a esta Comissão para esclarecer assuntos diversos, a
respeito da construção do Metrô. Salientou que as antigas contas da
CBTU já estão sendo julgadas pelo TCU.

Outro questionamento feito pelo Deputado é o de que a Prefeitura
de Belo Horizonte não se fez presente na Comissão em nenhum
momento, mesmo carregando a bandeira do Metrô da Capital.

O Sr. Luiz Fernando Pires, Diretor-Presidente da Mascarenhas
Barbosa Roscoe, iniciou suas considerações dizendo haver
participado da licitação n° 3/2000 para a construção da Estação
BHBUS-Barreiro. O empreendimento foi positivo e foi o primeiro
processo de Participação Público-Privada. A estação foi entregue ao
público e está operando em condições normais. Não houve nenhuma
alteração quanto ao objeto da licitação. Foram cumpridas todas as
formalidades.

O Deputado Gustavo Valadares, dizendo que faria um último
questionamento, afirmou que, em uma audiência pública realizada no
Senado em 23/9/2003, o Presidente da BHTRANS disse aos
Senadores que a Prefeitura investiu apenas R$6.000.000,00 na obra
da Estação BHBUS. Porém, no "site" da BHTRANS, a informação é a
de que foram gastos R$17.842.000,00 na obra. "- Afinal, quem está
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com a razão?", perguntou o Deputado, não havendo quem
pudesse responder, devido à ausência de representante do
BHTRANS.

O Sr. Marco Aurélio Caldeira, Presidente da LGN Participações,
convidado a participar da reunião, disse ser o complexo arquitetônico
do Barreiro o primeiro empreendimento de que sua empresa participa
na condição de empreendedora. Fez uma explanação das vantagens
desse tipo de empreendimento e explicou a origem do terreno em
frente, que suscitou questionamento sobre se seria ou não da
Prefeitura. Afirmou que arrematou o terreno em hasta pública,
promovida pela Justiça Federal e que a LGN não está pagando
nenhuma taxa prevista no contrato para exploração do
empreendimento comercial até o momento.

Voltando a intervir, o Sr. Bruno Bedineili Filho disse não haver como
comparar as duas obras - Vilarinho e Barreiro. Foram, em sua opinião,
dois processos lícitos e limpos.

III - Conclusão
Nenhuma análise que se faça de um empreendimento como o Metrô

da Região Metropolitana pode deixar de considerar sua magnitude.
Trata-se, na verdade, de um programa de desenvolvimento regional,
reconhecido por todos como um instrumento capaz de alterar a
economia e as relações sociais de toda a região abrangida.

A implantação definitiva do projeto encontra-se, contudo, em um
momento crucial. Após alguns períodos de estagnação e de poucos
investimentos por parte do Governo Federal, percebe-se agora uma
retomada das ações, principalmente quando a Assembléia Legislativa
busca recursos, convida autoridades para dar explicações, propugna a
criação de outros ramais de trens, vai a Brasília cobrar ações efetivas
do Senado Federal e da Presidência da República.

Em vista do volume de recursos envolvidos nas obras já concluídas,
chega-se à conclusão de que falta pouco para o término das obras
das Linhas 1 e 2. Talvez estivesse faltando apenas mais esforço por
parte de alguns políticos e burocratas da esfera federal.

Por várias vezes esta Comissão solicitou audiência ao Ministro das
Cidades, conforme se pode deduzir das atas das reuniões. A
Comissão esteve até com o Presidente da República em exercício, Sr.
José Alencar, mas, com o Ministro, foi impossível.
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Porém, em 9 de dezembro, o Ministro esteve em Belo Horizonte

anunciando a liberação de R$41.000.000,00 para a conclusão de
obras em trechos do Sistema Metropolitano. Além disso, o dinheiro
será usado para financiar projetos de engenharia de novos trechos -
do Calafate à área hospitalar e da Pampulha ao Sion.

O Ministro garantiu que o trecho Vilarinho-São Gabriel estará em
pleno funcionamento até agosto de 2004. E um alento a todos que
trabalharam e ainda trabalham para a conclusão do Metrô.

IV - Recomendações
Aguardar pronunciamento do TCU acerca do problema surgido em

duas licitações - a primeira, da obra da Estação Vilarinho, e a outra,
de gestão administrativa na CBTU, uma vez que esta Comissão não
apurou nenhum ato que pudesse comprovar irregularidades. Caso o
TCU também não apure nenhuma irregularidade, que os contratos
sejam imediatamente restabelecidos.

Trabalhar junto à CBTU para melhor integração do sistema metro-
ferroviário à rede de transporte local, porque os projetos sempre foram
estranhos, ou seja, há interferência federal nesses projetos com
problemas de toda ordem, sem nenhuma interação com o sistema de
transporte local. O Governo Federal deve apenas financiar e colaborar
no que for necessário aos projetos, pois transporte urbano é problema
afeto à administração municipal.

Integrar o planejamento do Sistema Metrô ao planejamento viário
urbano.

Aceitar a estadualização do Sistema Metrô apenas quando a obra
estiver concluída ou com todos os recursos financeiros assegurados.

Priorizar o término das obras das Linhas 1 e 2.
Propugnar, junto à área econômica do Governo Federal, uma

política de financiamento sem interrupções no envio de recursos, já
poucos, para que não haja solução de continuidade no andamento
das obras.

Propor à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
desta Assembléia, em face da preocupação do Legislativo em avaliar
políticas públicas, a implantação de um programa de
acompanhamento permanente do projeto do Metrô.

Solicitar à bancada federal - Câmara e Senado - que trabalhe junto
ao Governo para trazer verbas orçamentárias especificamente para o
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Metrô.

Enviar cópias deste relatório ao Governador do Estado, à CBTU, ao
Secretário de Transportes, ao Ministro das Cidades, aos Prefeitos de
Belo Horizonte, Betim e Contagem, à Câmara Municipal de Belo
Horizonte, ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público
Federal.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Gustavo

Valadares - Vanessa Lucas.
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 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 das Propostas de
Emenda à Constituição n

o
s 55/2003, do Deputado Sargento Rodrigues

e outros, que dispõe sobre adicional trintenário para os militares
estaduais; e 56/2003, do Governador do Estado, que dispõe sobre
elaboração, redação, alteração e conciliação das leis (A
promulgação.): e dos Projetos de Lei n os 94/2003, do Deputado
Alencar da Silveira Jr., que cria assentos preferenciais para pessoas
com dificuldade de locomoção temporária ou permanente; 12612003,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre consignação em
folha de pagamento dos servidores públicos do Estado para fins de
amortização de empréstimo e dá outras providências; 62912003, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera a Lei n° 11.830, de
6/7/95, que cria o Fundo Estadual de Habitação - FEH - e dá outras
providências; 830/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe
sobre o fomento à economia popular solidária no Estado; 1.02612003,
do Governador do Estado, que altera o disposto no parágrafo único do
art. 40 da Lei n° 11.393, de 6/1/94, que cria o Fundo de Incentivo à
Industrialização - FIND -; 1.056/2003, do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, que institui a Reserva Particular de Recomposição
Ambiental, altera as Leis nos 14.309, de 19/612002, e 13.803, de
27/12/2000, e dá outras providências; 1.117/2003, do Governador do
Estado, que aprova o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI - e dá outras providências; 1.118/2003, do Governador do
Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental -
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PPAG - para o período de 2004 a 2007; 1.132/2003, da Comissão
de Justiça, que autoriza o Poder Judiciário a comprar da AGROS -
Instituto UFV de Seguridade Social os imóveis que menciona; e
1.293/2003, do Governador do Estado, que autoriza a Companhia de
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG - a doar imóveis de sua
propriedade localizados na Cidade Industrial Coronel Juventino Dias
ao Município de Contagem (A sanção.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio
Carlos Andrada, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1°, transferi-Ia ao Deputado
Sargento Rodrigues. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Sargento
Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs Deputados,
Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia,
companheiros policiais e Bombeiros militares que nesta tarde nos
acompanham das galerias do Poder Legislativo, companheiros
servidores do Poder Legislativo, inicialmente agradecemos a Deus por
este momento e também aos Deputados e às Deputadas da Casa,
que contribuíram para que o ano de 2003 pudesse ser melhor para os
Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais. Para a Corporação, é de grande importância a
aprovação, em 20 turno, da emenda à Constituição de nossa autoria.
Sem o empenho dos companheiros da Casa, isso não seria possível.
A Proposta de Emenda à Constituição n° 55/2003 foi aprovada na
noite de ontem por 55 votos a favor e nenhum contra. E mais um
ganho, com certeza, para os servidores policiais e Bombeiros militares
do Estado.

Cumprimentamos ainda o companheiro de longas lutas, Deputado
Federal Cabo Júlio, que nesta tarde também nos acompanha no
Plenário da Assembléia Legislativa. S. Exa., juntamente conosco, teve
oportunidade de se dirigir ao Governador Aécio Neves, lutando,
negociando e empenhando para que pudéssemos estar nesta tarde
ocupando a tribuna, não apenas para encaminhar a votação, mas
também para agradecer, de público, aos Deputados da Casa e ao
Governador Aécio Neves, que tem mostrado coerência e está
comandando o Estado de forma firme e coerente.
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Faremos um breve relato do que ocorreu há seis meses.

Entendemos que havia necessidade de buscar com o Governador
Aécio Neves melhor condição de trabalho e reajuste salarial. Eu e o
Deputado Federal Cabo Júlio por diversas vezes fizemos esse pleito
ao Governador, que nos pediu um pouco de paciência. Aos cinco
meses de Governo, o Governador disse que estava disposto a
reajustar o salário dos policiais militares e dos Bombeiros, dos
policiais civis, bem como de todos os servidores do Estado, pediu-nos
um tempo.

Infelizmente, o Governo nos retratava um quadro do Estado que não
permitia fôssemos atendidos naquele momento. Neste ínterim,
tivemos a felicidade de estar levando outros pleitos ao Governador,
como o adicional trintenário, que os militares haviam perdido desde
junho de 2000, aposentando-se sem o direito a esse benefício, que
representa 10% em sua aposentadoria. Levamos mais: o anseio de
Cabos e Soldados.

Mais cedo, ocupamos esta tribuna para declaração de voto e
tivemos a oportunidade de dizer que já existe progressão na carreira
de Oficiais e Sargentos da Polícia Militar. Há espécie de progressão
prevista no estatuto dos militares; porém, de forma pontual,
precisamos fazer algumas correções, especialmente na progressão
dos Sargentos. Para isso, junto com o Deputado Federal Cabo Júlio,
fomos ao Secretário Anastasia, que já tinha recebido orientação do
Governador Aécio Neves, e, por várias vezes, com o Comandante-
Geral da PMMG, sentamo-nos e negociamos. O Comando ficou de
ativar as vagas previstas na lei do efetivo, para que houvesse
oxigenação do quadro.

Portanto, entendemos que conseguimos avançar, apesar de
algumas entidades de classe pertencentes aos militares do Estado
tentarem levar Cabos e Soldados, principalmente, à situação de
greve, indesejada pela população de Minas Gerais. Tal fato não
ocorreu da mesma forma que em 1997, quando houve comoção geral
e todos haviam abandonado os praças da PM e do Corpo de
Bombeiros. Naquele momento, o perfil era outro, a leitura do ambiente
era outra, o Governador nos havia virado as costas, assim como o
Comando da polícia. Além disso, não havia interlocução, ou seja, não
havia representação política que afizesse por nós. Entretanto, não era
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esse o momento em 2003. Vários jornais publicados por entidades
de classe achincalhavam a minha pessoa e a do Deputado Federal
Cabo Júlio, que nos acompanha nesta tarde, dizendo que havíamos
traído a nossa classe.

Sr. Presidente, hoje, para a nossa felicidade - conforme disse o
Deputado Alencar da Silveira Jr., é bom o tempo passar, um dia após
o outro -, comemoramos duas grandes vitórias: o reconhecimento e o
retorno do adicional trintenário aos nossos companheiros. Além disso,
comemoramos fato histórico na corporação bicentenária de
Tiradentes: a progressão da carreira de Cabos e Soldados. Sabemos
que isso não é suficiente, pois podemos aperfeiçoar o processo e lutar
muito pelo restante das categorias: Sargentos e oficiais do Corpo de
Bombeiros e da Policia Militar. Estaremos também lutando em defesa
dos companheiros da Polícia Civil, quando chegar a esta Casa a lei
orgânica dessa categoria.

Entendemos que, numa mesa de negociação, cabia a mim e ao
Deputado Federal Cabo Júlio nos sentarmos e negociarmos, porque
somos a legítima representação desse segmento. Sabíamos mais: se
fôssemos radicais, acompanhando o radicalismo de determinadas
cabeças que indicavam o caminho da greve, poderíamos ter
desdobramento pior. Escolhemos o caminho da negociação, o melhor
caminho. Hoje, estamos dando prova de que amadurecemos
politicamente, não apenas por meio do mandato, mas na
representação, na capacidade de diálogo e de representar de forma
inteligente, não colocando a prêmio a cabeça dos nossos praças,
como muitos queriam, para servir de palanque político para as
eleições internas e as eleições proporcionais vindouras. Portanto,
optamos pelo melhor caminho. Hoje temos a demonstração de que
estávamos corretos, coerentes, e, acima de tudo, de que avançamos
nas conquistas.

Enviei fax ao Governador, solicitando-lhe audiência. Tanto eu como
o Deputado Federal Cabo Júlio desejamos ir ao Palácio agradecer-lhe
pessoalmente o compromisso e a atitude coerente e firme com que
vem atuando à frente do Estado.

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Agradeço o aparte,
Deputado Sargento Rodrigues. Permita-me cumprimentar a liderança
da Polícia Militar e seu representante no Congresso Nacional,
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Deputado Federal Cabo Júlio.

Neste momento, em que V. Exa. comemora desta tribuna, quero
destacar alguns pontos de sua fala que são muito importantes. V. Exa.
disse "de maneira inteligente, conduziu as negociações, e o resultado
tem sido positivo, em favor dos que, de fato, têm direito às
reivindicações". Ressalto aqui o somatório de esforços e
sensibilidades que permitiram chegarmos a este momento,
vislumbrando outro ainda melhor para a categoria de V. Exa. no
futuro.

Em primeiro lugar, temos um Governador que honra a palavra
assumida, é sensível e está fazendo, em Minas, uma revolução
administrativa. Assumiu o Governo do Estado com um déficit de
R$2.500.000.000,00 e com todas as dificuldades financeiras, para
chegar ao final do ano honrando todos os compromissos assumidos
em campanha com as categorias e as classes. Lembro que o plano de
cargos e salários do magistério já está na Casa e que todos chegarão
até o dia 31 de dezembro.

Em segundo lugar, a manifestação de 1997, citada por V. Exa., foi
um momento em que os graduados e os praças estavam esquecidos,
e ninguém levantava a voz a seu favor. Foi preciso que as lideranças
internas, como V. Exa., o Cabo Júlio e outros, levantassem sua voz,
de maneira heróica. Infelizmente, foi necessário haver um mártir, para
que a sociedade e os governantes voltassem seus olhos para essa
categoria.

De maneira inteligente, os Cabos, os Soldados e os graduados - a
base da pirâmide - foram capazes de se organizarem e verem a
necessidade de ter um representante no poder, para defender seus
interesses, uma vez que conhece a realidade da categoria, sente suas
dificuldades e vive seus problemas. Também de maneira inteligente,
elegeram V. Exa., o Cabo Morais e o Cabo Júlio.

Já estava nesta Casa, quando V. Exas. chegaram aqui e ao
Congresso Nacional, e tenho acompanhado a sua luta incansável e os
seus resultados positivos, alcançados de forma inteligente. E muito
fácil fazer com que a manifestação ecloda, com gritos e violência, mas
nem sempre isso é oportuno. A própria Palavra de Deus diz que há
hora de calar, de falar, de sorrir e de chorar. Há uma hora para cada
coisa. Se não agirmos nas horas certas, sem dúvida, os resultados
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não serão os esperados.

Essas lideranças - V. Exa. na Assembléia Legislativa e o Cabo Júlio
no Congresso Nacional -, com sua sensibilidade, têm sido capazes de
dizer às tropas que sabem qual é o melhor momento, sem se
deixarem levar por palavras enganosas e sugestões perigosas, com
as quais nada estariam colhendo.

Esta Casa e o Congresso têm sensibilidade, mas é preciso que
alguém seja capaz de chamar a atenção, levantar a voz e despertar a
sensibilidade dos parlamentares para as questões de justiça.

Isso é o que V. Exa., Deputado Sargento Rodrigues, tem realizado
nesta Casa, e o Deputado Cabo Júlio, no Congresso Nacional. A partir
daí, sem dúvida nenhuma, como V. Exa. disse, foram 55 votos a favor,
e nenhum contrário.

E claro que o Deputado, quer seja federal, quer seja estadual, e o
Senador não têm condições de acompanhar todas as reivindicações
da sociedade. E interessante, para isso, a mobilização das categorias
e das classes, elegendo os seus representantes e fazendo com que
estejam no poder, sendo a voz que despertará em seus pares o
interesse em se fazer justiça. Isso é o que estamos vendo. Concordo
com V. Exa. Os Cabos e os Soldados serão beneficiados agora. Daqui
a pouco, votaremos todo o estatuto militar e a Lei Orgânica da Polícia
Civil. Nesse momento, essas vozes serão importantes para nos ajudar
a perceber o que é de justiça e de direito.

Elogio e reconheço a sensibilidade do Governador Aécio Neves e a
liderança de V. Exa. Esta Casa também é sensível. Quando lhe é
solicitado, manifesta-se para que a justiça seja feita, a fim de conceder
aquilo que cada um tem por direito.

Parabéns à Polícia Militar, especialmente aos Cabos, aos Soldados
e aos graduados, que foram capazes de se mobilizar e, de maneira
inteligente, organizar-se! Eles estão avançando e, pouco a pouco,
conquistando os seus direitos. De outra forma, sem dúvida nenhuma,
não o conseguiriam. Parabéns a V. Exa., ao Deputado Cabo Júlio e à
Polícia Militar!

O Deputado Sargento Rodrigues* - Obrigado.
O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Muito obrigado. Não

poderia deixar de manifestar minhas congratulações com V. Exa. pelo
trabalho fantástico desenvolvido nesta Casa em favor da categoria.
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Existem os "lobbies" nos parlamentos e nas determinadas

atividades, muitas vezes, escusas, mas existem também os
verdadeiros, de sangue e de coração, para que possamos beneficiar
as classes. Isso foi o que V. Exa. realizou nesta Casa na legislatura
passada e na atual, sempre preocupado e inquieto, pegando
assinatura de um e correndo atrás de outro, contestando em uma
comissão e procurando fazer com que seus companheiros entendam
o verdadeiro espírito do seu trabalho nesta Casa. Tudo isso resultou
na valorização da Polícia Militar, basta tomarmos conhecimento dos
concursos realizados e do número de pessoas que concorrem às
vagas para Cabo, para Soldado e para Sargento. Essa profissão,
atualmente, é dignificada devido ao esforço de V. Exa. e do Cabo Júlio
no Congresso Nacional e à sensibilidade dos governantes, pois nem
todos tiveram a sensibilidade do Governador Aécio Neves.

Reconheço, perante os seus companheiros, Cabos, Soldados e
oficiais, o trabalho incansável desse Deputado, do meu partido. Tenho
orgulho de conviver com ele durante tantos anos. )\ cada ano, obtém
conquistas para a classe, valorizando a Polícia Militar, instituição à
qual a sociedade deve um pleito de gratidão por termos um Estado
bem defendido e relativamente tranqüilo, comparando-se com os
outros, graças à vida de alguns militares que se esforçam, sem medo,
e que vivem para servir ao nosso Estado. Parabéns, Deputado
Sargento Rodrigues, Deputado Cabo Júlio e gloriosa Polícia Militar de
Minas Gerais!

O Deputado Sargento Rodrigues* - Obrigado, companheiro Carlos
Pimenta. O Deputado Domingos Sávio muito nos ajudou nesse
processo.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Prezado amigo
Deputado Sargento Rodrigues, parabenizo-o diante do Deputado
Federal Cabo Júlio, que nos honra com sua visita, e dos componentes
da corporação, porque sou testemunha de sua luta nesta Casa.
Acompanho seu trabalho e vejo a bravura, seriedade e ética com que
debate e constrói o entendimento em torno dos interesses da nossa
querida e gloriosa Polícia Militar. Tive o privilégio de, em alguns
momentos, ser-lhe útil. Sob sua liderança o processo foi conduzido,
chegando-se ao entendimento, fator fundamental para avançarmos
em nossas metas. Em algum momento da vida, podemos até ter a
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alegria de alcançá-las plenamente. Assim, estabeleceremos
novas metas e teremos sempre um motivo para lutar.

Como V. Exa. sempre faz, rendo homenagens ao Governador Aécio
Neves, que, com seriedade e competência, procura honrar seus
compromissos e o faz com a maturidade de um estadista, não como
aquele que promete o que não pode conceder, mas como o que busca
conceder tudo o que é possível. Está lutando junto conosco com o
intuito de construir uma Minas Gerais melhor. V. Exa está de
parabéns.

Dirijo-me aos policiais militares presentes para dizer-lhes que
poderão sempre contar com nossa solidariedade. Desde quando era
Vereador, Prefeito de Divinópolis, acompanho a luta da Polícia Militar.
Trata-se de profissionais zelosos, que nos dão orgulho, pois temos a
melhor e a mais brava polícia deste Pais. Queremos que continue
assim. Para tanto, é fundamental valorizá-la, e V. Exa., bem como o
Deputado Federal Cabo Júlio, fazem-no com muita competência e
brilhantismo. Parabéns!

O Deputado Sargento Rodrigues - Obrigado, Deputado Domingos
Sávio, que muito nos auxiliou na Comissão de Administração Pública.

A Deputada Maria Olívia (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, estou nesta Casa há quatro legislaturas. Na última, V. Exa.
chegou aqui não para defender os poderosos, mas a Polícia Militar,
orgulho deste Estado. Enquanto percorria o Estado, na última eleição,
dizia aos componentes da policia, que sempre me trataram com muito
respeito, dando-me muita segurança: vocês precisam manter o
Deputado Sargento Rodrigues naquela Casa, pois somente ele
poderá defendê-los sem nenhuma pretensão. Hoje, como Presidente
da Comissão de Redação Final, é que demos por encerrada a
proposta de emenda à Constituição cuja iniciativa foi de V. Exa.
Colocamos essa proposta para que o nosso Presidente a sancione.

Desde o início, concordei com essa proposta. Como V. Exa. bem
sabe, nunca fui de usar este microfone para aparecer. Porém, hoje
não poderia deixar de fazê-lo para dizer que a Polícia Militar tem de
ter seu representante nesta Casa; e, aproveitando a presença do
Deputado Federal Cabo Júlio, digo ainda que precisa também manter
seu representante na Câmara dos Deputados. Parabéns, Polícia
Militar. Vocês contam com o nosso respeito e consideração,
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principalmente V. Exa., que muito bem representa a Polícia Militar
nesta Casa. Obrigada.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço à Deputada Maria
Olívia. Tenho certeza de que os bravos milicianos de Lagoa da Prata
darão resposta à altura à sua terra natal.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, iniciamos nossa fala saudando V. Exa. e o bravo e ilustre
Deputado Federal Cabo Júlio, ambos bem votados em nossa
Governador Valadares. Pedi esse aparte para aplaudir a aprovação do
projeto, assim como suas ações, em razão de uma palavra de V. Exa.
aqui, ontem, quando lembrava que são os praças, particularmente
Cabos e Soldados, que estão sempre à frente no campo de batalha,
na maioria das vezes colocando em risco suas vidas e o futuro de
suas famílias.

Fui advogado do 6° Batalhão Policial de Governador Valadares
durante 11 anos, entre 1969 e 1980. Naquela época, não existia o
batalhão de lpatinga nem o de Teófilo Otôni. Imaginem por onde e o
quanto eu viajava defendendo policiais. Fiz centenas de júris e
julgamentos. Aprendi muito com a PMMG não só pelas defesas que
fiz, mas também pelo convívio com esse pessoal e pela luta
permanente que tinham na defesa do império da lei no Estado. Foi
lecionando no Colégio Tiradentes, em 1968 e 1969, e defendendo a
Polícia Militar que comecei minha vida em Governador Valadares.

Sabemos que existem maus policiais, assim como em todas as
classes profissionais. Mas a imensa maioria são pessoas de bem, e
não podemos estabelecer a regra pela exceção. Por prevalecer a
regra do dever cumprido, Minas Gerais dá exemplo para o Brasil
inteiro de seu policiamento. Por testemunharmos a vida e o trabalho
dos Cabos e dos Soldados da Polícia Militar, sabemos valorizar bem a
aprovação desse projeto.

Parabenizo V. Exa, o Cabo Júlio, o Governador Aécio Neves e os
praças da PMMG.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço Ao nobre companheiro
Deputado Bonifácio Mourão, que certamente conta com os valorosos
milicianos de Governador Valadares, terra muito querida. Sabemos do
empenho dos companheiros dessa cidade em 1997. Foi a segunda
cidade, depois de Belo Horizonte, a levantar-se diante daquele
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movimento. Muito nos honrou a firmeza dos companheiros dessa
cidade.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado,
Deputado Sargento Rodrigues. Parabenizo V. Exa. e o Cabo Júlio.
Seu momento feliz é compartilhado por esta Casa, particularmente por
mim.

Assim como o caríssimo Deputado Bonifácio Mourão, participamos,
durante longos anos, em Ouro Fino e em nossa região, de inúmeras
defesas junto à Polícia Militar deste Estado. Têm razão as pesquisas
que apontam que a PMMG é a melhor do Brasil.

Quero felicitá-lo pelo seu trabalho incansável em prol dessa polícia.
Tenho o prazer, desde a legislatura passada, de conviver com V. Exa.,
que se tornou um guerreiro em todas as ações que envolvem a nossa
gloriosa Polícia Militar.

Estamos encerrando o ano com dois projetos, a PEC n° 55 e o PLC
n° 36, num momento importantíssimo, em que o Governador está
resgatando o sentimento e um longo tempo de trabalho aguardado
pela família da Policia Militar.

Em nome da nossa região sul-mineira, quero falar o quanto é
importante a participação efetiva, correta, austera da nossa gloriosa
Polícia Militar, como verdadeira guardiã de nossas famílias.

Desejo a todos um feliz Natal.
O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradecemos ao companheiro

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Fico muito feliz e até comovido por ver, nas galerias, companheiros

que já combateram o crime nas ruas juntamente com este Deputado.
Muitos deles, Soldados até hoje, com 25, 20, 18 anos de polícia,
exercendo a função como Soldados, hoje têm a oportunidade de
almejar a progressão na carreira. São companheiros que passaram
noites e noites no combate ao crime, enquanto a sociedade dormia. E
sempre de forma brava e guerreira, mas, acima de tudo, com muito
respeito à população mineira. Por si só, a própria população já diz
tudo.

Os milicianos de Minas não são diferentes, foram extraídos da
própria sociedade e por isso sabem dar valor a esta Casa, aos nossos
companheiros Deputados. Por isso, Sr. Presidente, queremos ouvir,
neste momento, uma pequena estrofe da "Canção da Polícia Militar de
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Minas Gerais".

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, agradeço aos
pares que, em todas as votações, tanto da Proposta de Emenda à
Constituição n° 55 quanto do Projeto de Lei n° 136, foram unânimes
em aprovar a matéria. Agradeço especialmente aos companheiros e
companheiras parlamentares e ao nosso Governador Aécio Neves,
que propiciou, juntamente conosco, esse grande momento e mais
uma página na história.

* Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério

Correia, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1°, transferi-ia ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de
60 minutos. Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, companheiros e companheiras das galerias,
telespectadores da TV Assembléia, quero, em primeiro lugar, saudar
os servidores e as servidoras da Assembléia Legislativa. Desejo aos
trabalhadores e às trabalhadoras das Consultorias e dos gabinetes um
feliz Natal, com muita saúde e alegria, e um próspero ano novo repleto
de paz e harmonia nesta Casa.

Manifesto meu reconhecimento pelo dedicado e valoroso trabalho
desenvolvido pelos servidores públicos, que valorizam esta Casa e
fortalecem o Estado democrático de direito. Saúdo os Deputados e as
Deputadas e digo-lhes o quanto estou satisfeito. Aprendi um pouco
mais neste espaço de relações dialógicas permanentes. Orgulho-me
de compor a Mesa da Assembléia Legislativa com equipe de
Deputados preocupados em construir um Legislativo mais vigoroso,
austero, respeitável e respeitado tanto no Estado de Minas Gerais
quanto no Brasil. Nossos trabalhos permitirão avanços para alçar esta
Casa a um modelo exemplar no fortalecimento da Federação
brasileira e, fundamentalmente, no fortalecimento do espaço
legislativo.

A resolução que trata do plano de carreira de cargos e salários dos
servidores da Assembléia tem sido um grande desafio. Na construção
desse plano, além da contribuição valiosa de todos os parlamentares,
não podemos esquecer a dos servidores desta Casa. De maneira
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permanente, preocupados em defender os seus mais legítimos
interesses, por meio do convencimento e da apresentação de
propostas consistentes, procuraram a Mesa para dar a sua mais
valiosa contribuição.

Convenço-me de que o pensamento dos Deputados e dos
servidores desta Casa é concorrente na construção de uma
Assembléia cada vez mais respeitável e importante, a fim de
trabalharmos para que haja o aprimoramento e a sistematização das
leis, a aproximação deste Poder com a sociedade e a mais vigorosa e
rigorosa fiscalização dos atos governamentais no Estado.

Nesta oportunidade, antes de abordar o assunto do qual
especificamente desejo tratar, chamo a atenção para um fato, com a
maior fraternidade e com todo o vigor do meu coração, Deputado Zé
Maia. Espero que as questões debatidas nesta Casa estejam
fundamentadas em dados que possam ser encontrados em todos os
espaços dos governos. Há muito tempo insisto na votação do Projeto
de Lei n° 54 - Projeto Minas Transparente -, apresentado tanto na
legislatura anterior quanto nesta legislatura. Infelizmente, encontro
resistência aqui e no Governo, onde não esperava encontrar. O meu
empenho é garantir que todos os Governos, todas as áreas
governamentais ou todos os Poderes tornem público os seus atos e
as suas práticas, ou seja, desde os salários de seus servidores até as
práticas de licitações e de gastos governamentais. Esse ato é
fundamental e importante para a lógica e o cumprimento do princípio
constitucional, das boas práticas da administração pública e do
fortalecimento do Estado democrático de direito e de justiça.

Infelizmente, encontramos grande resistência. Daqui a pouco,
mostrarei aos senhores como a falta de transparência pode prejudicar
o nosso diálogo e a nossa relação. Em conversa com os
parlamentares, vejo que passamos por momentos de muito
constrangimento e de muitas dificuldades. Porém, digo a todos que
caminhamos e avançamos na lógica da correção. Corrigimos e
procuramos corrigir muitos defeitos nossos e construir uma estrutura
cada vez mais transparente e próxima desse ideal de Estado
democrático.

Certamente, se fosse abordado aqui, sem a ingerência, a
interferência do Poder Executivo neste momento, o Projeto Minas
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Transparente não sofreria resistência alguma. Estou convencido
disso. No entanto, até hoje, esse projeto - um dos escolhidos para ser
apresentado nesse período legislativo - não chegou a esta Casa, a
este Plenário, apesar de estar pronto para votação, devido a
resistências ainda alojadas no Executivo.

Surpreendo-me porque minha expectativa era a de que o Governo
Aécio Neves, por tudo que foi dito aqui, não faria resistência, teria
inclusive a sensibilidade e a disponibilidade de agilizar a votação
desse projeto. No entanto, não é essa a realidade. E importante que
tenhamos acesso a essas informações. Quero dizer que recebemos, e
está à disposição de todos os parlamentares, a relação do repasse do
Fundo de Participação dos Municípios - FPM - para todos os
municípios, até o mês de outubro de 2003. Deputado Zé Maia, meu
conterrâneo do Triângulo Mineiro, tenho aqui a relação de todos os
municípios que receberam o repasse do FPM, com algumas
exceções. Parece que não chega a 3%. A imensa maioria dos 5.500
municípios deste Brasil recebeu em 2003 mais do que recebeu em
2002. Essa conversa que está sendo utilizada para dizer que o Lula
não repassa recursos é uma forma de desvirtuar a discussão e levá-la
para outro caminho, para justificar os fracassos administrativos que
eventualmente persistem em Prefeituras mal-conduzidas, mal-
administradas e, às vezes, irresponsavelmente administradas. Não me
conformo com movimentos sofistas que utilizam informações
inadequadas para justificar erros ou negligências. Estamos no
momento de fazer as correções necessárias, mas diante de fatos
verdadeiros.

Entrando no assunto propriamente dito, quero dizer aqui que todos
os encontros, debates, conferências municipais de saúde que fizemos
em Minas Gerais, a 5 a Conferência Estadual de Saúde, realizada aqui,
em Belo Horizonte, a 12 Conferência Nacional de Saúde, realizada
no início deste mês, em Brasília, todos que labutamos pela saúde
neste País há muito tempo não podemos conformar-nos com práticas
governamentais que também distorcem as interpretações da lógica da
aplicação dos recursos na saúde e do cumprimento da Emenda à
Constituição n° 29, que conquistamos, com tanta luta e sacrifício, em
setembro de 2000. O que queremos é que a saúde tenha um mínimo
de recursos para atender com mais dignidade a população brasileira,

rÀ



1890
em todos os cantos deste País.

Nesta Assembléia Legislativa, formamos uma frente parlamentar em
defesa da saúde que, tristemente, está silente diante do desvio dos
recursos da proposta orçamentária do Governo do Estado. Vejo com
orgulho o Deputado Carlos Pimenta vir diversas vezes ao microfone
reclamar por mais recursos para a saúde, cobrar que esses recursos
tenham fins nobres, inclusive de valorização dos servidores da saúde,
que se encontram desvalorizados por sucessivos Governos deste
Estado. Vejo o Deputado Carlos Pimenta cobrar mais recursos para a
saúde, mas não vejo a comissão em defesa da saúde fazer o mesmo.
Não vejo a frente parlamentar fazer o mesmo. Colocar um bóton na
lapela do nosso paletó não nos vai fazer mais fortes para conquistar
os recursos definidos constitucionalmente para a saúde. E preciso que
nós, à semelhança do que aconteceu no Governo Federal, Oposição e
Situação, nos coloquemos compromissados com a defesa dos
recursos da saúde.

Vi com muita satisfação que, quando houve um leve desvirtuamento
da proposta orçamentária do Governo Federal em relação à saúde,
houve reação imediata do PSDB, do PFL, mas também do meu PT,
de todos, dizendo e tentando convencer o Governo Federal de que os
recursos definidos para a saúde não poderiam, por mais nobres que
fossem as ações, ser destinados a outros fins, mesmo que fosse para
combater a fome, para atos de saneamento, para consertar as
estradas que matam no País. Era fundamental que os recursos da
saúde fossem alocados no Fundo Nacional da Saúde.

Assistimos também com muita alegria uma reação do Governo para
compreender aquela pressão legítima e fazer a revisão necessária
para realocar os recursos na saúde. Houve compreensão do Governo
Federal.

Já denunciamos por diversas vezes que os recursos da saúde não
foram alocados porque os Governos anteriores não cumpriram o
mínimo constitucional. Deixaram um passivo para este e para o
próximo governo. O Governo Aécio Neves não aplicou o mínimo
constitucional este ano nem resgatou os recursos perdidos nos anos
anteriores.

Não farei julgamento. Demonstrarei aos Deputados, às Deputadas,
ao público que nos assiste e aos telespectadores da TV Assembléia
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por que sofrem muitos cidadãos e cidadãs de Minas Gerais em
relação às filas que continuam nos hospitais, à espera interminável
para uma cirurgia que, se feita no tempo certo, não haveria tanto risco
de morte.

Muitas cirurgias e atendimentos, no Estado, são realizados na última
hora, porque na primeira, na segunda e na terceira hora não são
atendidos. Há uma permanente postergação, uma insensibilidade
quanto a transferir aqueles que estão um pouco menos doentes para
filas de espera que não acabam nunca.

Esse procedimento prejudica e compromete ainda mais a saúde da
pessoa, ameaça sua vida. Se o sofrimento e a própria vida ameaçada
não bastam, em nome da economia, sobre a qual este e os outros
Governos têm falado, seria mais interessante que as pessoas fossem
atendidas na primeira hora, porque se gastaria muito menos, e essas
pessoas correriam menos riscos. Infelizmente, por vários fatores, mas
também por falta de recursos, há muita gente que está terminando
sua vida antes da hora, sofrendo e gastando mais.

Em nome da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, não
poderíamos calar-nos perante o Governo. Não estou falando apenas
na condição de opositor, mas também em relação ao Governo
Federal. Gostaria que os tucanos falassem como o fizeram perante o
Governo Federal. Se não falarem perante o Aécio como falaram
perante o Governo Federal e a expressão máxima no Congresso
Nacional, Presidente da Frente Nacional Parlamentar em Defesa da
Saúde, ex-Secretário da Saúde de Minas Gerais, José Rafael Guerra,
se os nossos colegas Deputados do PSDB não tiverem a mesma
garra que teve o Guerra quando foi lá enfrentar o problema nacional,
que tenham pelo menos a garra daqueles petistas que foram ao
Governo Federal para cobrar o cumprimento da emenda à
Constituição.

E isso que quero e acho possível: todos juntarmos nossas forças e
dizermos ao Governo que não se pode negar a Constituição e
sonegar recursos tão essenciais para o desenvolvimento, a garantia e
a promoção da saúde, para a dignidade do povo de Minas.

Demonstraremos alguns dados para os senhores verem como a
situação é dramática. As conferências de saúde - a Conferência
Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho
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Estadual de Saúde - estão dizendo que, da forma como está
sendo proposto o orçamento de Minas, está-se negando o mínimo
constitucional, previsto pela Emenda n° 29. O Governo não pode
descumprir a Constituição. Digam os senhores se tem fundamento
constitucional o que aqui está. Quem de nós, médicos, negará a
constituição do Conselho Nacional de Saúde? Bajularemos o
Governo? Teremos de ser seus aliados ou apoiadores, escondendo
sonegação desse tamanho? Tenho certeza de que não. Espero que
todos, se não fizerem como fizemos lá, façam pelo menos como o
Deputado Carlos Pimenta está fazendo, chamando a atenção do
Governo para que cumpra o mínimo constitucional.

O mínimo constitucional tem de ser cumprido na saúde, não para
pagar aposentadoria ou destinar recursos da ordem de
R$300.000.000,00 para empresa que cobra taxa. Não é nisso que se
deve investir, mas no cuidado dos nossos hospitais, na produção de
medicamentos e sangue de qualidade, no atendimento das pessoas
necessitadas deste País e deste Estado. Infelizmente, o Governo de
Minas não o está cumprindo.

Trabalharei com dados concretos. Gostaria de mostrar-lhes por que,
eventualmente, pode não haver déficit neste Estado. Não direi que o
Governo Aécio eventualmente suprimiu os recursos da saúde para
cumprir outras promessas, outros compromissos. Nenhum deles é
mais nobre que a saúde. Mostrar-lhes-ei como o Governo de Minas
aplica os recursos da saúde em nosso Estado.

- Procede-se à apresentação de transparências.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Receita própria da Fundação

Ezequiel Dias - FIJNED - em relação ao orçamento. Na coluna da
esquerda, o que está verde representa o efetivado até outubro. Foram
previstos £445.000.000,00, e efetivamente arrecadados
R$27.000.000,00, ou seja, até outubro, do proposto pelo Tesouro do
Estado, apenas a metade foi efetivada. Portanto, é esse o resultado
do que votamos ano passado para ser aplicado no orçamento da
saúde, na produção de medicamentos.

O quadro seguinte mostra que, na FUNED, do que foi efetivamente
arrecadado até outubro, R$38.000.000,00, foram aplicados
R$29.000.000,00.

Nesta coluna da esquerda, temos os resultados relativos à
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HEMOMINAS, que trabalha com a produção de sangue e tem
uma receita própria prevista de R$44.000.000,00. Ela mostrou ser o
órgão mais competente e efetivo do ponto de vista da arrecadação,
conseguindo arrecadar, até outubro, R$32.000.000,00. O Tesouro,
que previa um investimento de R$16.000.000,00, conseguiu destinar-
lhe R$13.000.000,00. Isso significa, para a HEMOMINAS, um acúmulo
superior a R$44.000.000,00. Isso é o que está efetivamente disponível
contra um orçamento de R$60.000.000,00. Portanto, também na
HEMOMINAS, embora o gasto tenha sido significativo, foi aquém da
proposta orçamentária.

O próximo quadro ainda representa a HEMOMINAS. Dos
R$46.000.000,00 já efetivados, temos a despesa realizada, até o
presente momento, de R$33.000.000,00. Até outubro, o que se gastou
do que foi efetivamente arrecadado dá uma diferença da ordem de
cerca de R$13.000.000,00.

Aqui temos as receitas relativas à Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - FHEMIG. Ela teve receitas próprias da ordem de
R$67.000.000,00. Com a prestação de serviços, conseguiu arrecadar
R$55.000.000,00. Do orçamento do Estado, de R$308.000.000,00, ela
conseguiu efetivamente aplicar, até o momento, R$199.000.000,00.
Portanto, há uma diferença entre o que está orçado e o que foi
aplicado, até o momento, superiora R$100.000.000,00.

Vocês podem ver neste gráfico a receita efetivada de
R$254.000.000,00; a despesa empenhada de R$264.000.000,00, o
que está muito abaixo do previsto, que seriam R$375.000.000,00; e o
que foigasto até o presente momento: R$249.000.000,00. Também na
mais importante fundação hospitalar da América Latina, o gasto está
aquém do que foi efetivamente arrecadado.

Agora trataremos de uma questão muito discutida na Casa. Vocês
poderão ver qual é a realidade do Estado em relação ao Governo
Federal. Deixarei os dados para o julgamento dos Deputados e das
Deputadas, dos presentes e dos telespectadores. Neste gráfico
apresentado, vemos um bolo. Em azul, temos o repasse de recursos
do Tesouro Estadual: 41%. As pequenas fatias entre o azul e o
amarelo correspondem à receita de valores imobiliários: l%; à receita
de serviços: 0,26%; à transferência dos municípios: 0,77%; e à
transferência de convênios: 1,65%. A parte maior do bolo corresponde
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aos recursos aplicados em Minas Gerais na área da saúde:
53,84%; ou seja, essa parte maior representa os recursos federais.

Na questão seguinte, verificamos o disparate e quem tem
compromisso com o País e com a saúde em Minas Gerais. A primeira
coluna, em azul, representa a receita própria do Fundo Estadual de
Saúde, que corresponde a 96,46% dos recursos federais. A receita
total de R$457.885.159,00 contém R$455.000.000,00 de recursos
federais. Do orçado em Minas Gerais, da coluna da direita, do Fundo
Estadual de Saúde: R$318.857.857,00. Desses recursos, o Governo
de Minas repassou, até outubro, R$22.488.894,00. Esse é o espaço
mais importante, decisivo e vinculado à aplicação dos recursos
públicos na área da saúde, na lógica do SUS. Onde está a prática dos
discursos realizados nas relações de compromisso entre o Governo
Federal e o de Minas Gerais? Sobre as práticas realizadas dos
compromissos entre os orçamentos propostos e a sua realização,
veremos o seguinte, a fim de poderem realizar o julgamento adequado
e necessário. Este dado é relativo à receita efetivada:
R$477.000.000,00. Despesa empenhada: R$404.000.000,00.
Despesa realizada: R$362.000.000,00, do Fundo Estadual de Saúde.
A despesa efetivada é superior, em mais de R$100.000.000,00. à
despesa realizada. O Governo Federal repassou para o Governo do
Estado R$455.000.000,00. Vejam o grande problema exposto. Cabe à
Assembléia Legislativa, principalmente a nós, Deputado Rêmolo
Aloise, saber com que o Governo do Estado gastou os recursos que
sobraram, já que recebeu mais recursos do Governo Federal para a
área da saúde do que aplicou. Isso significa que os recursos federais
destinados à saúde do povo mineiro ainda se encontram, em parte,
nos cofres do Governo do Estado, que diz ter compromisso com as
políticas sociais. O que ele está fazendo com o dinheiro público
federal destinado à saúde? Onde aplicou esse recurso? Posso estar
errado, por isso estou insistindo na transparência. Eventualmente,
pode haver algum gasto que não conhecemos.

Ao analisarmos o detalhamento da aplicação dos recursos públicos,
encontramos rubricas que não têm evidência clara e objetiva.
Entendemos os milhões de recursos que vão para a FHEMIG, os que
são destinados à HEMOMINAS, à FUNED e à saúde, mas não nos é
convincente que os recursos apareçam em rubricas para outros fins,
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outras despesas. Isso não é suficientemente claro; não é da
prática da construção do Estado democrático de direito. Temos de
mudar isso neste País. Temos a função de fiscalizar. Deputado
Ricardo Duarte, a constituição de uma frente parlamentar em defesa
da saúde não pode constituir mera retórica. Ou defendemos a saúde
para valer, ou temos de tirar o bóton, o enfeite do paletó, e pedir
desculpas ao povo mineiro. Não é possível continuarmos assistindo a
isso.

Há pessoas morrendo antes da hora por falta de recursos; há
pessoas doentes, cuja doença está agravando sua condição de vida;
há hospitais, santas casas morrendo à míngua; há pessoas que não
querem mais trabalhar no setor de saúde, porque não têm salários
dignos nem plano de carreira, fato para o qual o Deputado Carlos
Pimenta insistentemente tem chamado a atenção. No entanto, existem
milhões de reais definidos constitucionalmente para a saúde, mas não
aparecem na execução orçamentária. Ademais, há outros milhões de
reais já destinados pelo Governo Federal, tantas vezes criticado pelo
Governo do Estado. Todavia, esses recursos também não aparecem
nas rubricas do gasto da execução orçamentária. Onde vamos parar?
Vamos brincar com essa grave situação? Concedo aparte ao
Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Ilustre Deputado, V. Exa. é do
PT, que tem maioria no Congresso Nacional e pode fazer enorme bem
à saúde.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Temos 93 ou 94
parlamentares. Não é maioria. O total é de 513.

• Deputado Zé Maia (em aparte)* - Mas o Governo Lula...
• Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Não é maioria. Só quero que

V. Exa. diga a verdade, para que tenhamos uma boa conversa.
O Deputado Zé Maia (em aparte)* - O Governo Lula não tem maioria

no Congresso Nacional, ilustre Deputado?
O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Muitas vezes, com voto

inclusive de parceiros seus.
• Deputado Zé Maia (em aparte)* - Sim, mas tem maioria hoje.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Claro, porque está adotanto

práticas muito corretas.
O Deputado Zé Maia (em aparte)* - O PL está com o Governo Lula,
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que tem uma base muito forte hoje. E preciso que o Congresso
Nacional faça a regulamentação do que são as verbas da área da
saúde. O art. 200 da Constituição Federal, por exemplo, diz que os
investimentos no saneamento básico são ações de saúde.
Certamente V. Exa., que é médico, sabe que nenhuma ação de
prevenção na área da saúde é mais eficaz que o saneamento básico.
Todavia, o Congresso Nacional precisa regulamentar essa matéria, a
fim de termos maior clareza e até para que os parlamentos possam
cobrar dos Governos a correta aplicação. A verdade é que hoje não
há uma regra clara de quais são as ações de saúde aceitas para a
vinculação dos recursos exigidos pela Emenda n° 29.

Outro ponto importante a ser destacado é que o orçamento da União
atualmente é muito maior que os dos Estados - e maior que o do
Estado de Minas Gerais. Assim, a maior parte dos recursos investidos
na área da saúde em Minas provém da União, visto que as
combalidas contas do Estado não podem ser comparadas com o
vigoroso orçamento da União. Encerro com uma pergunta a V. Exa.,
embora saiba que sua resposta será positiva, por tratar-se de pessoa
séria. Tenho curiosidade e afirmo que não sei os dados. Quando V.
Exa. foi Secretário da Saúde em Minas Gerais, foi aplicado o volume
de recursos previstos na Emenda n° 29 da Constituição Federal?

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - A luta pela Emenda n° 29 era
de todos nós. Muitos se empenharam para colocar na Constituição o
mínimo constitucional. Foi minha ação perante o Governo Itamar
Franco que, diante da existência de uma emenda à Constituição, de
um mínimo constitucional, permitiu uma manchete extremamente
positiva de aplauso ao Governo Itamar Franco, quando disse que
estaria tomando medidas para promover, neste Estado, ações para
que a emenda fosse votada. Era uma proposta de emenda à
Constituição, e não emenda.

Primeiro, quero informar a V. Exa. que, quando fui Secretário da
Saúde, não havia definição de um mínimo constitucional. Batalhei
para que essa emenda fosse votada, o que ocorreu em setembro de
2000. Deixei a Secretaria de Estado em junho de 2000, uma boa
diferença.

O Deputado Zé Maia (em par te)* - Não era isso que estava
perguntando.
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Era isso que V. Exa.

estava perguntando, sim.
Independentemente da emenda, meu esforço foi permanente. Em

nenhum momento me dobrei aos encantos do poder para render ao
Sr. Itamar Franco qualquer condição que me colocasse contra a luta
pela saúde. Em nenhum momento, na história recente, sendo
Deputado Estadual, deixei de participar junto aos meus companheiros
para poder convencer o Governo Federal da importância do mínimo
constitucional.

Todos os Deputados do PT encaminhamos uma carta ao então
Ministro da Casa Civil, solicitando a ele que tomasse as medidas
necessárias para que todos os recursos tossem para a saúde.

Não quero fazer crítica ao Governo Aécio, mas em nenhum
momento vou curvar-me a qualquer condição que possa reduzir minha
determinação em fazer com que essa emenda seja cumprida. Tenho
total convencimento de que esses recursos são necessários. São
mínimos, não estou pedindo muito. Estamos exigindo que o
Governador cumpra a Constituição. Sei de seu papel difícil para
defender o Governo.

• Deputado Zé Maia - Não é difícil, não.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Temos de empreender uma

luta ferrenha. Não é possível que, por falta de regulamentação dessa
emenda, V. Exa. tenha de desconhecer as deliberações do Conselho
Nacional de Saúde, da 12a Conferência Nacional de Saúde, da &
Conferência Estadual de Saúde, das conferências feitas em sua
região. Todas mandaram a esta Casa, pedidos para que os recursos
não fossem para a COPASA, que não é responsável por fazer saúde.
Eu, mais que V. Exa., digo que tenho convencimento da importância
de se fazerem investimentos em saneamento básico. Estudei,
trabalhei, participei de seminários nesta Casa. A lei que criou a política
estadual de saneamento originou-se de um seminário, do qual
participei e coordenei. Sei que em torno de 800 mil pessoas neste
Pais são internadas por falta de saneamento básico. Em nenhum
momento estou pedindo para o Governo reduzir os recursos de
saneamento básico. O que exijo do Governo de Minas Gerais é que
cumpra a Constituição e não alegue que, por não haver
regulamentação da lei, possa destinar 300 milhões à COPASA, mais



1898
de 150 milhões para pagamento de aposentados, ou recursos
para quitação de juros de dívida. Isso não faz parte da saúde em
nosso Estado.

Tenho certeza de que V. Exa. reconhece essa situação. Vamos
juntos lutar pela saúde no Estado, Deputado Zé Maia. O Governador
Aécio Neves não vai tirá-lo daqui, mesmo sendo suplente, porque V.
Exa. cobra recursos para a saúde. Lutemos juntos para sensibilizar
esse Governo. Governador, atente para essa situação.

Não espere a regulamentação. Digo isso a V. Exa. com toda a
convicção, porque conheço os Deputados Federais que estão
defendendo essa questão, inclusive Deputados do partido de V. Exa.,
um dos grandes batalhadores pela saúde. Pergunte a ele,como
médico, como ex-Secretário de Estado da Saúde - espero que V.
Exa., Deputado Zé Mala, possa ser convencido dessas decisões,
como sendo prevalentes no momento em que não há regulamentação.
Por falta de regulamentação, tenho de ouvir o Conselho Nacional de
Saúde, ouvir e acatar as decisões da 12' Conferência Nacional de
Saúde, ouvir os companheiros das conferências municipais de saúde
nas cidades onde estou, e não justificar que, por falta de
regulamentação, posso tirar Fl$600.000.000,00 da saúde e destinar a
outros fins. E, mais grave, não estou falando sobre o orçamento para
o próximo ano, mas que, dos R$460.000.000,00, R$450.000.000,00
são recursos públicos federais; mais dos R$318.000.000,00 para o
Fundo Estadual de Saúde, que deveriam ser recursos do Tesouro do
Estado, somente 22%. Isso não dá 10%, mas apenas 6% dos
recursos fundados no Fundo Estadual de Saúde. Isso é o que o
Governo Aécio Neves aplica na saúde. Que o povo de Minas faça um
julgamento.

Concederei quantos apartes V. Exa. solicitar.
O Deputado Zé Maia (em aparte)* - O fato de ser suplente não é

segredo para ninguém nesta Casa.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Mas as pessoas nos

constrangem a fazer isso, Deputado.
O Deputado Zé Maia (em apar te)* - Tenho orgulho por ter recebido

44 mil votos e nunca escondi esse fato. Defendo o Governador Aécio
Neves não pelo fato de ser suplente, mas defendi o seu programa de
governo no palanque e na campanha e, por coerência, continuarei
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defendendo-o aqui.

Quanto ao dinheiro destinado à saúde, quero dizer que foi V. Exa. e
o PT que defenderam os privilégios na reforma administrativa.
Tivemos a coragem de defendê-la. O dinheiro da saúde estava indo
para os privilégios que V. Exa. e o PT defenderam nesta Casa, na
reforma. O 13° salário foi pago graças à coragem do parlamento

Quando foi feita a reforma

começo do ano, quando o

Onde está o dinheiro da
saúde, Deputado?

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Estamos colocando a casa em
ordem, estamos no início do Governo.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Onde está o dinheiro da
saúde, Deputado?

• Deputado Zé Maia (em apar te)* - Estamos começando o Governo.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Não sofisme, porque isso não

ajuda, vamos fazer um diálogo aberto.
O Deputado Zé Mala (em aparte)* - Reformulo minha pergunta:

quando V. Exa. foi Secretário de Estado, o volume de recursos
aplicado na saúde era superior ao que está sendo aplicado
atualmente?

Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Era muito pouco e não foi
definido por mim, mas lutei permanentemente para que mais recursos
fossem destinados à área da saúde.

O Deputado Zé Mala (em aparte)* - Então, esse não é um problema
atual.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - E um problema atual, porque
não havia mínimo constitucional quando fui Secretário de Estado da
Saúde. Era Secretário, e não Governador.
Não defendo um Governador de cujo Governo fiz parte. Todas as
pessoas conhecem minha indignação com o Governo Itamar Franco,
reconheço as práticas importantes que fez neste País e o apoio que
nos deu na disputa da Presidência da República. Reconheço muito os
atos concretos do Governo Itamar Franco, mas não o perdôo, não

mineiro e à do Governador Aécio Neves.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão* -

administrativa?
O Deputado Zé Maia (em aparte)* - No

PT defendeu os privilégios.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão* -
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voto para aprovar suas contas, pois deixou de cumprir o mínimo
constitucional, numa situação muito mais adversa do que a atual. Não
tenho justificativa para dizer que lá não deveria cumprir, mas digo a V.
Exa., como disse na época, que a Constituição tinha de ser cumprida,
que não aprovaria as contas do Governador Itamar Franco, porque
não cumpriu o mínimo constitucional para a saúde. Essa é uma
questão extremamente grave, porque significa deixar morrer à míngua
e sofrer milhares de pessoas neste Estado. E custa muito mais caro
para este Estado e para a sociedade. Não tenho temor a essa
discussão e gostaria de ter feito muito mais do que fiz. Fui Secretário
da Saúde por apenas 187 dias, menos de 3 meses, que valeram como
uma grande lição para minha vida. Tenho um grande dever perante o
Governador Itamar, que, mesmo não me conhecendo, convidou-me a
ser Secretário, mas não arredei o pé e não abri mão dos princípios
que defendia, e não o farei aqui.

Não estou aqui para denegrir a imagem do Governador Aécio
Neves, a quem desejo muito sucesso. Aproveito esta oportunidade
para desejar-lhe e à sua equipe feliz Natal e um 2004 cheio de
prosperidade.

Mas não posso engolir isso. E uma fraude, um atentado contra a
saúde, Deputado Zé Mala. O Governador aplicou R$318.000.000,00
no Fundo de Saúde. Teria de aplicar tudo. Existe algo bom, como os
recursos do PROHOSP, que são positivos. Mas existe uma prática
terrível: o Governo não cumpre as regras das boas relações
democráticas. A destinação desses recursos precisa ser definida em
programação pactuada, com a participação dos municípios. Mas são
definidos eleitoralmente, conforme seus interesses. Não existem
critérios. Isso é grave.

Outro dado grave é que, além de não gastar o que é preciso, gasta
mal o que gasta. Não gasta tudo o que tem. Não gastou ainda. Pelo
menos, não sabemos. Precisamos saber. O Governo tem de gastar o
que recebe do Governo Federal. Fizemos os cálculos, mas não
encontramos com que foram gastos. São mais de R$60.000.000,00
repassados pelo Governo Federal. Devem estar em algum lugar, em
algum cofre.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - A sua acusação não é
verdadeira, Deputado Adelmo Carneiro Leão. A discussão não é
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política.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Estou colocando uma questão
clara. Desde o início disse que não tenho todas as informações pelas
quais batalho há muito tempo, como é do conhecimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, com quem temos conversado sobre isso. E
preciso transparência. Se tiver acesso aos instrumentos que me
informem onde está o dinheiro, analisarei como foi gasto. Procurei em
todos os instrumentos disponibilizados pelo Governo do Estado.
Encontrei valores incompatíveis com os gastos. Existem mais
recursos repassados pelo Governo Federal para Minas Gerais do que
o Governo Estadual gastou até agora. Pode haver justificativas nobres
e importantes. Reconheço isso. Não estou fazendo acusação, mas
constatação. Trouxe dados para uma constatação minha, sua, nossa,
para que tomemos posições. Respeito a posição de V. Exa., embora
seja totalmente diferente da minha.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Adelmo
Carneiro Leão, tentarei contribuir com esse debate, que é muito
importante. Como já tive oportunidade de dizer,, a questão da saúde
não pode ter apenas uma bandeira partidária. E de todos. Saúdo V.
Exa., que é um dos grandes líderes desse processo. Cumprimento
também a Presidência, pela sua compreensão quanto ao horário. Já
devíamos estar na 2a Parte da reunião há algum tempo, desde as
161h15min. Mas a causa é justa e nobre.

Acompanhei com atenção o seu pronunciamento durante a projeção
dos números. Liguei, há pouco, para o Secretário de Saúde. Concordo
que a luta pela saúde é de todos. Devemos lutar para que os
Governos Federal, Estaduais e Municipais • apliquem mais recursos
nessa área. A primeira constatação que faço - procurando contribuir
com o debate, deixando claro que estamos na mesma trincheira,
defendendo a valorização da saúde - é que o Governador Aécio
Neves é o que mais está aplicando em saúde pública na história de
Minas. Já o ex-Governador Itamar Franco, a quem V. Exa. serviu com
competência, como Secretário de Saúde, aplicou bem menos. No
último ano de seu mandato, aplicou em torno de R$510.000.000,00.
Em 2003, o Governador Aécio Neves aplicou R$580.000.000,00. No
próximo ano, aplicará próximo de R$900.000.000,00.

Outro ponto importante: V. Exa. trouxe alguns números. E preciso
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ter prudência com números. Não queremos, como foi dito pelo
Deputado Durval Angelo, que a palavra confunda em vez de
esclarecer. V. Exa. disse que o Governo do Estado recebeu
determinado volume de dinheiro, mas não ficou demonstrada toda a
sua aplicação. Como ex-Secretário de Saúde, sabe como funcionam
os fundos nacionais, estaduais e municipais. Todos os procedimentos
são regulamentados pelas regras do SUS. Os recursos destinam-se a
pagar os prestadores de serviço. E um dinheiro carimbado. Conforme
seu fluxo de caixa, teremos recursos que entraram num dia e que
ainda estão num processo de conferência e transferência para os
credores, prestadores de serviços, não havendo, portanto, penumbra
ou escuridão sobre esses números.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Assim também acontece
com relação aos números que fazem conta de outras despesas.
Quando V. Exa. era Secretário, também havia a rubrica "Outras
despesas" e os lançamentos sobre ela. Aliás, V. Exa. foi um
Secretário brilhante. Na época, como Prefeito de Divinópolis, fui
recebido com muita competência e elegância, apesar de os convênios
da Prefeitura, por perseguição do Governo Itamar, terem sido
cancelados. V. Exa. não teve culpa, ainda não ocupava essa Pasta.

Minutos atrás, o Secretário disse-me que esteve com V. Exa. há
poucos dias e que estava absolutamente surpreso com a minha
preocupação de colher números que esclarecessem este debate.
Afirmou-me que foi muito bem recebido e que V. Exa. foi
extremamente cordial, não lhe havendo apresentado nada disso.
Ficamos, pois, muito surpresos.

Finalizo dizendo que V. Exa. pode contar comigo, como parlamentar,
na Frente da Saúde, e até para fazer críticas ao Governo, quando
forem justas e cabíveis; mas é preciso constatar que o Aécio Neves foi
o que mais investiu na saúde pública. E isso no primeiro ano do seu
mandato. Mesmo com todas as dívidas herdadas, está
descentralizando e repassando recursos para as diversas regiões do
Estado. Será aplicado um valor substancial da ordem de
R$70.000.000,00 a mais do que foi aplicado pelo Itamar Franco no
seu último ano. No próximo ano, esse valor será ampliado para 40%,
até que seja alcançado o patamar com que todos sonhamos, que foi
objeto da luta de que participei ao lado de V. Exa., que é a emenda
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constitucional que estabelece garantia mínima de recursos para o
setor. Portanto, precisamos nos unir, mas, antes, devemos nos
desarmar. Caso contrário, não avançaremos. Parabenizo V. Exa. pela
defesa que faz da saúde. Obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Deputado Domingos Sávio,
não estou armado. Apenas apresento alguns dados importantes.
Tenho sido cortês e diplomático com as pessoas, porque considero
que essa atitude seja extremamente necessária nas relações de
poder. Isso não significa que eu tinha de ir lá e negociar números. O
Secretário, pessoa muito gentil e administrador competente, também
poderia dizer o que ouviu da minha preocupação quanto ao não-
cumprimento da Emenda à Constituição n° 29. Não estou fazendo
comparação com o Itamar. Para comparar o melhor com o ruim, pode
continuar ruim. Estou tratando da questão do cumprimento dessa
emenda e da grave situação de sofrimento do povo de Minas, dos
doentes e dos servidores da saúde. V. Exa. não sabe como sofrem
esses servidores com a falta de recursos e de salários justos e dignos.
E uma das piores situações do Estado...

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Perdoe-me, V. Exa.
Conheço esse sofrimento e lutei por eles quando era Prefeito de
Divinópolis. Eles são testemunhas.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Se V. Exa. sabe, melhor.
Também sei da sua sensibilidade. V. Exa. não pode justificar a falta de
aplicação de recursos, por não estar eventualmente regulamentado.
Espero que V. Exa. se una a nós. Se o Secretário está-me
considerando indelicado ou ficou surpreso com o que estou fazendo, a
questão é muito simples. Não sei se existem outros dados. Apresento
apenas os que conheço. Com esses, permito-me indignar; com esses,
permito-me fazer uma crítica dura a este Governo; com esses,
permito-me chamar vocês para serem nossos companheiros, para
enfrentarmos essa situação. Vamos chamar o Secretário e começar a
revelar o que significam esses outros recursos. Na época em que fui
Secretário, existiam outras despesas. Isso não é bom? Tenho de me
conformar com essa situação? Se estivesse conformado, continuaria
sendo Secretário, caro Deputado, amigo e bom Prefeito de
Divinópolis.

Pensam que é fácil deixar uma secretaria com 87 dias, com tantos
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desafios, com tanto para fazer e mostrar? Não estava encantado
pelo poder, mas determinado a servir o povo de Minas de modo
diferente.

Tenho ouvido justificativas inaceitáveis, e se alguém se sentiu
ofendido, peço desculpas. Meu desejo é que construamos uma
sociedade mais justa. Quantas vezes discutimos que o orçamento não
pode ser peça de ficção, e sim que deve ser cumprido? Há enorme
diferença entre o que se tem e o que foi aplicado. Vamos compactuar
com isso? O que se tem é da ordem constitucional? Se é, por que não
foi aplicado? Em outros momentos discutiremos mais sobre saúde,
educação, saneamento básico, transporte etc. Obrigado.

Sem revisão do orador.
O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Adelmo Carneiro

Leão, V. Exa. disse que os recursos da área de saúde são aplicados
segundo critérios políticos, e não podemos admitir isso. O Secretário
Marcus Pestana, administrador da maior seriedade, está aplicando
esses recursos com a maior coerência. Saúde é alo muito importante
para que os critérios de distribuição de recursos sejam políticos.

V. Exa. disse, também, que aprendeu muito na Secretaria.
Certamente, a maior lição é que há uma diferença enorme entre falar
e fazer: fazer é muito mais difícil.

2 a Fase
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à V Fase, a

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

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Apresentei requerimento para que o

Projeto de Lei n° 1.08312003 seja votado em 2 0 turno na Comissão de
Administração Pública. Não estou retirando o requerimento. Esse
projeto será objeto de muita discussão porque o Governador reajusta
a tabela de 1999, e algumas emendas alteram sem medida os
emolumentos do cartório. Os valores são de 1.400%, 4.000% e
6.000%.

Como não concordamos, discutiremos. Como entraram várias
emendas no Substitutivo n° 2, solicito a V. Exa. que retorne à
Comissão, para que ela faça uma análise e dê o seu parecer.
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Prorrogação da Reunião

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

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

reunião as Propostas de Emenda à Constituição n os 55 e 56/2003, e o
Projeto de Lei n° 126/2003, apreciados na reunião extraordinária
realizada ontem, à noite, e os Projetos de Lei Complementar n°5 36,
42, e 43/3003, bem como os Projetos de Lei n

o
s 2, 177, 223, 272, 473,

585, 674, 708, 839, 840, 841, 850, 854, 898, 998, 1.037, 1.081, 1.133,
1.134 e 1.239/2003, apreciados na reunião extraordinária realizada
hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, vêm à Mesa e são submetidos a votação e aprovação,

cada um por sua vez, requerimentos dos Deputados Jayro Lessa,
solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto de
Lei n° 1.080/2003 seja apreciado em último lugar entre as matérias em
fase de votação, e Dinis Pinheiro, solicitando a inversão da pauta da
reunião, de forma que o Projeto de Lei n°871/2003 seja apreciado em
último lugar entre as matérias em fase de discussão, e que o Projeto
de Lei n° 1.082/2003 seja apreciado em primeiro lugar entre as
matérias em fase de discussão.

O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Resolução n°
1.280/2003, da Mesa da Assembléia, que altera o sistema de carreira
dos servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências. A Mesa da Assembléia opinou pela aprovação do
projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Mesa da
Assembléia, que opina pela rejeição das Emendas de n° 1 a 9 e pela
aprovação do substitutivo que apresenta. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Presidente, vou ser breve no
encaminhamento do Projeto de Resolução n° 1.280, e já aproveito
para dizer que no Projeto de Lei n° 1.279 nossa posição será a
mesma. Trata-se do projeto da carreira dos servidores da Casa, já em
debate há bastante tempo. E projeto polêmico, e várias discussões já
foram feitas entre a Mesa e os funcionários. Mais recentemente nós,
do PT, juntamente com a companheira Jô Moraes, procuramos
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também fazer uma intermediação, buscando consenso em torno
do projeto.

Na parte da tarde de hoje, foi apresentada uma proposta aos
servidores, que ficaram de examiná-la, com possibilidade de acordo.
Solicitaram tempo para realização de uma assembléia para submeter
ao conjunto dos servidores a proposta feita, que tem o aval da Mesa.

Votaremos favoravelmente aos dois projetos em 1° turno e
esperaremos a posição dos servidores após a assembléia de amanhã.
Peço a V. Exa. que o projeto entre em votação em 2 0 turno, na parte
da tarde, depois de os servidores tomarem conhecimento por escrito
da emenda que deverá ser apresentada pelo Colégio de Líderes, fruto
desse acordo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado José
Henrique, solicitando a retirada de tramitação da Emenda n° 5 ao
Projeto de Resolução n° 1.28012003. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno. A Presidência, em acordo firmado com o
Deputado Rogério Correia, votará o 2 0 turno deste projeto após a
assembléia a ser realizada pelos servidores da Casa. Em votação, o
Substitutivo n° 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas n

o
s 1 a 4 e 6 a 9. As Deputadas e os Deputados

que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Resolução n° 1.280/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Mesa da
Assembléia.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.279/2003, da Mesa da
Assembléia, que altera o sistema de carreira dos servidores e da
Secretaria da Assembléia e dá outras providências. A Mesa da
Assembléia opinou pela aprovação do projeto. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Mesa da Assembléia, que opina pela
rejeição das Emendas n°5 1 a 9 e pela aprovação das Emendas nos
10 a 12, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
nos 10 a 12. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação,
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as Emendas n°5 1 a 9. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°
1.279/2003 com as Emendas n

o
s 10 a 12. A Mesa daAssembléia.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.080/2003, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 12.426, de 27/12/96, que
dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e doação
de quaisquer bens ou direitos. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor
opina pela aprovação do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação da
Emenda n° 4 e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 a 3 e 5 a 19. Vem à

Mesa requerimento do Deputado JayroLessa, solicitando o adiamento
da votação do Projeto de Lei n° 1.080/2003' Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Rogério Correia - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados. Votaram "não" 35

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição do requerimento. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Jayro Lessa, solicitando a votação
do projeto artigo por artigo. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Rogério Correia, solicitando a votação destacada das
Emendas n

o
s 18 e 19. A Presidência defere o requerimento de

conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério
Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei a discussão
do Projeto de Lei n° 1.080, que dispõe sobre o Imposto sobre
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Transmissão 'Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos.

Esse é o tarifaço da morte. Já não consigo lembrar-me da
quantidade de tarifaços. Parece-me que são seis. O Deputado Weliton
Prado, que é especialista em criticá-los, está dizendo que é o tarifaço
n° 3, mas prefiro chamá-lo de tarifaço da morte. Entendi que era o
último. Depois de cinco tarifaços, vem o tarifaço da morte.

Com esse projeto, o Governo está pretendendo aumentar, e muito, a
arrecadação. Aliás, ele estimou que haveria um aumento nos caixas
em torno de R$220.000.000,00, com os seis tarifaços e, a meu ver,
está subestimando o valor. Provavelmente, teremos um valor acima
desse, porque, com a tramitação do projeto, os tarifaços, em vez de
diminuírem, foram aumentando. Quanto aos cartórios, temos de tomar
cuidado ao ler o relatório final, pois, durante a tramitação, houve
propostas de 1.700%, aumento bastante significativo.

Com o tarifaço da morte, o Governador insiste em aumentos
significativos no Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos. Esse projeto de lei tem, portanto, a
nossa oposição, principalmente por fazer parte de um bloco de
projetos de aumento de tarifas e impostos.

Não nos cansamos de repetir que essa é uma política equivocada
do Governador Aécio Neves, além de desnecessária. Ontem foi
aprovada finalmente, no Congresso Nacional, a proposta de reforma
tributária. Digo finalmente, porque essa reforma já deveria ter sido
feita há oito ou nove anos, uma vez que era compromisso do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, passaram-se oito
anos, e ele não teve vontade política de fazê-la.

Já o Presidente Lula, em menos de um ano, emplacou a reforma
tributária e fê-la de forma completa: não entra totalmente em
execução para o ano que vem, mas, aprovada, até o ano de 2007,
entrará com todos os seus componentes, inclusive acabando com a
guerra fiscal, por meio da unificação do ICMS.

No ano que vem, com a promulgação dessa emenda à Constituição
pelo Congresso Nacional - o que acontecerá amanhã -, o Governador
de Minas Gerais sabe muito bem que terá um reforço bastante
significativo no caixa do Estado, assim como todos os outros Estados.
Para o ano que vem, apenas com a reforma tributária, ele espera
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R$500.000.000.00 a mais. Se considerarmos a reforma
previdenciária, que sobe a alíquota de contribuição dos funcionários
para 11%, o Governo do Estado terá uma arrecadação bastante
significativa. Juntando essas duas reformas, o Governador sabe muito
bem que não terá menos que os H$500.000.000,00 de que fala.

O nosso cálculo chega a um número maior. O Governo do Estado
terá uma arrecadação de cerca de R$1.000.000.000,00, o que dá para
suplantar a expectativa de déficit do Governo, se levarmos em
consideração o crescimento econômico que já se iniciou no Brasil e
que, no ano que vem, existirá em módulos maiores. A taxa de juros
caiu um ponto, e a inflação está sob controle, portanto poderemos
esperar a retomada do crescimento econômico, para a qual o Governo
trabalha. Isso levará Minas Gerais a uma folga orçamentária.

Entretanto, o Governador Aécio Neves vai de encontro a essa
política, que foi feita com a redistribuição das riquezas nacionais, sem
aumento de carga tributária e com o foco na justiça social para os
Estados e municípios. Ele escolheu o caminho inverso: ao mesmo
tempo em que se aprovava uma reforma justa no Congresso Nacional,
amplamente discutida com a sociedade - empresários, trabalhadores,
parlamentares e setores da sociedade civil organizada -, ele enviou
um pacote para ser desembrulhado pela Assembléia Legislativa, sem
discutir com ninguém, com o repúdio dos empresários e dos
trabalhadores. Não há apoio de ninguém para o tarifaço do Governo
Aécio Neves.

Então, esse tarifaço é também, na forma, diferente, porque é
antidemocrático. E é injusto porque pune os pobres e os empresários
do setor produtivo, já que todos passam a pagar um monte de
impostos e taxas a mais, de incêndio, de poluição, mesmo que não
estejam poluindo, mas por terem potencial de poluidores, de IPVA de
moto, de "causa mortis" e outras de cartório e de justiça.

A pessoa será extremamente tarifada a partir de janeiro. O aumento
das taxas será muito grande, e as pessoas precisam de todos esses
serviços. O cidadão será tarifado várias vezes. Esse aumento é
totalmente injusto. E impressionante que possa ser aprovado na
Assembléia Legislativa sem que a base do Governo reaja, como a
Oposição, contra esse tarifaço absurdo, injusto e desnecessário,
porque o Estado não tem necessidade de fazer isso, já que as suas
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condições estarão muito boas no ano que vem, especialmente
com a reforma tributária e previdenciária.

O Governador Aécio Neves está com uma voracidade fiscal que não
deveria ser permitida. Isso deveria permanecer no passado. Não se
pode simplesmente tarifar em excesso, pensando ser essa a solução
para os problemas do Estado. Não contente com isso, deixa de inserir
no orçamento o fruto das suas tarifas e o que ganhará com a reforma
tributária e previdenciária. Portanto, está escondendo a verba do
orçamento, para que nós, Deputados, não tenhamos condições de
realocar os recursos. A desculpa do Governo era a de que a reforma
tributária não havia sido aprovada. Amanhã ela será promulgada.
Votaremos o orçamento depois de promulgada a reforma tributária. Há
uma emenda do PT que inclui no orçamento R$500.000.000,00. Será
muito mais. E joga esse dinheiro para a saúde, porque o Governo não
cumpriu com os 12%. Está na hora de os Deputados pegarem esse
dinheiro e não o deixarem solto para que o Governador faça o que
quiser com ele no ano que vem, sem alocá-lo no orçamento.

Não podemos deixar um cheque de R$500.000.000,00 para o
Governador alocar da forma que quiser, no orçamento. E necessário
discutir sobre esse recurso. A nossa emenda o remete para a saúde,
mas ele poderia ser alocado em outros setores sociais, ao discutirmos
com os Deputados. O Governador, nesse sentido, está desfazendo o
papel da Assembléia Legislativa, procurando enganar os Deputados,
não permitindo uma discussão sincera da peça orçamentária. Essa
emenda do PT será apresentada agora, sem que o Governo tenha a
desculpa de que, como a reforma tributária não foi aprovada, essa
verba não consta no orçamento. A reforma foi aprovada ontem. E a
verba já está garantida. O dinheiro do Governo Federal estará sendo
distribuído para Minas Gerais.

Nós, Deputados, devíamos dar conta de alocar esse aumento do
orçamento, com justiça social, nos diversos pontos orçamentários, e
não apenas fingir que o dinheiro não existe, que é uma peça fictícia e
que é um déficit que não existirá. O Governador esconde da
população o que é real do ponto de vista orçamentário. Registro o
nosso posicionamento contrário à aprovação do conjunto do tarifaço
do Governador Aécio Neves.

Vamos votar contra o Projeto n° 1.080. Peço a inscrição de todo o
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Bloco PT-PCdoB para o Projeto n° 1.083/2003, o pacotaço dos
cartórios, do Governador do Estado. Vamos entrar em regime de
obstrução, pois não é possível permitir que essas tarifas continuem
sendo aprovadas. Peço também aos Deputados que pensem na
emenda que aloca para o Estado mais de R$500.000.000,00 no
orçamento. Não há mais a desculpa de que a reforma tributária não foi
aprovada. Já foi aprovada, inclusive com o aval dos Deputados e
Senadores ligados ao Governador Aécio Neves, que sabia e sabe
muito bem que a reforma tributária foi muito boa para o Estado de
Minas e para o povo brasileiro. Parabéns, Presidente Lula, que
emplacou duas reformas visando garantir a estabilidade política, social
e econômica no Brasil! O crescimento econômico fará com que, no
próximo ano, tenhamos melhores condições de funcionamento da
máquina do Estado. Vamos votar contra o Projeto de Lei n°
1.080/2003, o chamado taritaço da morte. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas e
destaques. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados. Votaram "não" 10

Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do Substitutivo n° 1,
ficando prejudicada a Emenda n° 10. Em votação, a Emenda n°4. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, as Emendas n

o
s 1 a 3,

5 a 9, e 11 a 17, salvo destaques. As Deputadas e os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.
Em votação, a Emenda n° 18. Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, o Governador Aécio Neves enviou a esta Casa vários
projetos, o tarifaço, com o intuito de fazer a reforma tributária do
Estado de Minas Gerais. Com isso, criou ou aumentou taxas para
quem está vivo, para a segurança, para o Corpo de Bombeiros. Agora,
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está aumentando as taxas até para quem já morreu.

O Deputado Rogério Correia disse muito bem, esse é o tarifaço da
morte, apresentando valores exorbitantes, dos quais discordamos, por
se tratar de injustiças, de medidas confiscatórias. Quem hoje, por
exemplo, possui um bem no valor de até R$20.000,00, paga 1% de
ITCD, ou seja, R$200,00; no caso de possuir um bem entre
R$20.000,00 e R$40.000,00, paga 1,5% de ITCD, um valor de
R$300,00; e para um bem entre R$40.000,00 a R$50.000,00, seria
2%, um valor em torno R$600,00. Se o projeto do Governador sobre o
ITCD for aprovado, a população pagará, por qualquer bem, um valor
de R$1.600,00, o que representa um aumento de mais de 150%, o
que é muito injusto. A tabela atual tem uma progressão. Quem tem
menos paga menos, quem tem mais paga mais. Com as mudanças
propostas pelo Governador, ocorrerá o contrário. Quem tem mais
pagará menos, e quem tem menos pagará mais.

Em razão dessa injustiça, apresentamos a Emenda n° 18, que dá
nova redação ao art. 11 do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Fiscalização Financeira, nos seguintes termos: "Art. 11 - O imposto
será aplicado nas seguintes alíquotas, de forma progressiva, sobre o
montante fixado para a base de cálculo dos bens de direitos
transmitidos:".

Nossa proposta é essa porque, atualmente, há oito alíquotas, mas,
se forem aprovadas as mudanças propostas pelo Governador, ficarão
apenas quatro alíquotas: 3%, 4%, 5% e 6% do valor dos bens da
família. Se aprovado, com certeza, beneficiará quem tem mais
condições.

Temos uma proposta, para a qual trago justificativa plausível e conto
com apoio de todos os Deputados. A Lei n° 12.426, de 27/12/96,
dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos, o ITCD, e o Projeto de Lei n°
1.080/2003, do tarifaço da morte, busca ampliar a receita do Estado
com aumento desordenado de imposto, o que pode prejudicar
excessivamente o contribuinte que receber um bem ou imóvel pelo
falecimento de seu ente, por doação.

Nesse sentido, apresentamos a proposta que altera o art. 11, que
dispõe sobre alíquotas do ITCD, em três pontos: primeiro, altera a
forma de cálculo que o Governo de Minas quer mudar; segundo o que
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vigora hoje, as alíquotas são escalonadas, progressivas, ou seja,
incidem sobre um montante que, se for maior, o valor do imposto
aumentará. Por exemplo, um imóvel no valor de 100 mil UFEMGs
pagaria, com a aprovação da proposta do Governador Aécio Neves,
uma alíquota de 4%, totalizando 4 mil UFEMG5, ou R$5.780,00. Com
nossa proposta, pagaria apenas 1% do montante até 20 mil UFEMGs,
2% sobre 25 mil UFEMGs.

A segunda alteração é quanto à inclusão de alíquotas sociais, ou
seja, valores menores para os bens em que incide a cobrança de
impostos, cujo valor seja pequeno, respeitando assim os princípios da
capacidade contributiva, que é o art. 145 da Constituição Federal. Isso
porque o Governo de Minas quer acabar com alíquotas hoje vigentes
de 1% e 1,5%, que fazem justiça social.

A terceira alteração proposta nessa emenda é a disposição de que o
Governo de Minas concederá desconto de 30% sobre o imposto para
aqueles que pagam, em até 90 dias, o valor devido ao Estado. A
proposta contida no substitutivo determinava apenas uma faculdade
de o poder público dar o desconto.

Estamos propondo a obrigatoriedade, conforme consta na essência
da legislação, que vigora sobre o ITCD. Isso é muito importante,
porque no projeto do Governador, se o cidadão pagar no prazo
correto, poderá ter um desconto. Na nossa emenda, colocamos que o
Governo tem a obrigação de dar o desconto.

- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 18. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados. Votaram "não" 39

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n° 18. Em
votação, a Emenda n° 19. Com a palavra, para encaminhar a votação,
o Deputado Weliton Prado.

0 Deputado Weliton Prado* - No dia 12 de dezembro publicou-se
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uma matéria sobre o ITCD no "Jornal do Commercio", e quero
compartilhá-la com os Deputados desta Casa: "Herança mineira.
Polêmica à vista. Em Minas Gerais, Aécio quer taxar até roupas e
aparelhos. No embalo da discussão nacional sobre reforma
tributária.... Há uma proposta na Assembléia de Minas que dispõe
sobre Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos. "A intenção de Aécio é ampliar o número
de bens sujeitos à incidência do imposto. Se aprovado, bens
domésticos, como roupas e aparelhos que ultrapassem 4 mil
Unidades Fiscais de Minas Gerais (o equivalente a cerca de
R$5.000,00), serão tributados em 3% do total declarado".

Uma família perde um ente querido e, se suas roupas e aparelhos
ultrapassarem o valor de R$5.000,00, irá um fiscal à casa desse
cidadão para fazer uma cobrança de 3% sobre esse valor. Isso é um
absurdo, é uma afronta aos direitos humanos, uma desumanidade
propor uma medida dessa natureza e não respeitar uma família que
perde um ente querido. Será que o Governo do Estado terá coragem
de enviar um fiscal à casa dos familiares para verificar se ele tem mais
de R$5.000,00 em roupas e aparelhos? E, se tiver, terá de pagar 3%
desse valor? Essa é uma proposta totalmente descabida, e o Bloco
PT-PCdoB coloca-se contra essa medida, assim como o Deputado
Jayro Lessa, e conseguimos fazer modificações.

Nossa emenda altera e dá nova redação ao ar[. 28.
A multa que o Governador quer cobrar vai de 10% a 20%. Então, no

caso de residência ou de automóveis, se se tiver de pagar ao Estado,
estamos propondo 2%. Trata-se, portanto, de uma emenda simples,
não vejo nenhum problema em que seja aprovada por todos os
Deputados da base de sustentação do Governo. Se o cidadão não
pagar dentro do prazo, terá uma multa de apenas 2%, e não de 20%,
como o Governador quer. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 19. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados. Votaram "não" 38

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n° 19.
Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.080/2003
na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 4. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, o meu teclado não

funcionou, mas o meu voto é "não".
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.082/2003, do

Governador do Estado, que institui o Cadastro Técnico Estadual de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno com as Emendas n

os 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não gastarei todo o
tempo do encaminhamento, porque acredito que os Deputados já
estão bastante conscientes do que se trata. Portanto, que cada um
vote de acordo com sua consciência.

Já cansei de falar sobre os malefícios desse "pacotaço" do
Governador. Esse, que propõe o tarifaço ambiental, já está em 2°
turno. Assim, depois da votação, em 1° turno, do tarifaço da morte,
vem, agora, em 2 0 turno, o tarifaço ambiental, possibilitando ao
Governador tarifar empresas potencialmente poluidoras ou
utilizadoras de recursos ambientais. Vejam bem: potencialmente; não
é preciso poluir, não. Então, o Governo cobrará uma taxa se a
empresa tiver potencial para poluir. O Deputado Alencar ainda ri,
quando, na verdade, deveria chorar.

Os ambientalistas, coitados, lutam por uma causa tão justa, e vem o
Governador e estabelece um tarifaço sobre uma causa como essa.

Então, Sr. Presidente, gasto apenas estes 3 minutos porque os
Deputados já têm consciência do que estou falando. Portanto, o Bloco
PT-PCdoB vota contrariamente ao tarifaço ambiental, ao tarifaço
verde, arara, mico-leão-dourado. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Sras.
Deputadas e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados. Votaram "não" 10

Deputados. Fica, portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo
emendas. Em votação, as Emendas n

o
s 1 e 2. As Deputadas e os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto
de Lei n° 1.082/2093 na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas nos 1 e 2. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.083/2003, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 12.727, de 30/12197, que
dispõe sobre a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos
devidos por serviços extrajudiciais e dá outras providências. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do
projeto com as Emendas n

o
s 1 a 6, que apresentou. A Comissão de

Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo n°
1 e das Emendas n os 1 a 6. Em discussão, o projeto. Com  a palavra,
para discuti-lo, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira* - O Projeto de Lei n° 1.083/2003, oriundo
do Executivo, corrige as tabelas de pagamento de emolumentos dos
serviços extrajudiciais e dá outras providências. Foi encaminhada a
Mensagem n° 109/2003, do Governador, que lerei na íntegra. (- Lê:)

"Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, encaminho a V. Exa.,
para exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que altera dispositivos da Lei n° 12.727, de 30/12/97, que
dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos
devidos por serviços extrajudiciais e dá outras providências. Foram
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feitas as seguintes adequações: os valores constantes nas
tabelas anexas à lei foram atualizados, tendo em vista estarem seus
valores expressos em reais e defasados monetariamente desde 1999,
ano da última alteração, feita pela Lei n° 13.438, de 30/12/99.

Após a atualização monetária referida anteriormente, tendo como
índice o IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas, os valores foram
transformados em Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais -
U FEMG."

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, as observações que

tenho a fazer a respeito do Projeto n° 1.083/2003 são de grande
relevância; portanto peço a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião,
pois não há número suficiente de Deputados no Plenário.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Fahim Sawan) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Com a
palavra, para continuar a discutir o projeto, o Deputado Célio Moreira.

Venho à tribuna para apresentar considerações acerca do Projeto de
Lei n° 1.083/2003. Encaminhado pelo Governador, o projeto foi
alterado de maneira assustadora. Fiz quadro comparativo dos atos do
Ofício de Registro de Imóveis e, em requerimento, pedi destaque
porque alguns Deputados não tomaram conhecimento do aumento
absurdo que consta no substitutivo. O povo mais simples sofrerá as
conseqüências. O aumento chega a 6.000% nos emolumentos e, para
os casos de penhora, arresto e de seqüestro de imóveis, gira em torno
de 1.440%. Não concordamos com esse "presente" de Natal.

Tanto os projetos do Governo quanto o substitutivo propõem a
indexação do valor dos emolumentos à UFEMG, que serão elevados
sem que projetos sejam enviados a esta Casa. Portanto, o aumento
será automático. Não podemos abrir mão de votar o reajuste das
taxas cartoriais, pois têm repercussão diretamente, por exemplo, no
custo da casa própria. Os serviços telefônicos são exemplo claro de
que a indexação é prejudicial à população. O percentual das tarifas
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telefônicas aumentou consideravelmente em relação ao poder
aquisitivo das famílias. Esse fato foi objeto de audiência pública na
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, ocasião em
que ouvimos do representante da Telemar que muitas pessoas têm
devolvido suas linhas à empresa por falta de condições financeiras
para pagar as tarifas, fato que não ocorria anteriormente.
Comparando-se ao caso dos cartórios, chegaremos à conclusão de
que as pessoas vão deixar de registrar seus imóveis e de praticar
série de atos formais devido ao elevado custo dos emolumentos, e
haverá aumento dos conflitos sociais.

Sugiro que alteremos o projeto do Governador para conceder
reajuste apenas à defasagem dos emolumentos e que retiremos do
projeto a possibilidade de indexar os emolumentos à IJFEMG. A
averbação de penhora no registro de imóveis é para dar publicidade.
O substitutivo, com vinte e tantas folhas, deve ser analisado de uma
hora para outra.

Se as Deputadas e os Deputados não tiverem d tempo necessário
para analisar as emendas, correm o risco de aprovar "frankenstein" no
projeto, ou seja, aqueles monstrinhos. Como está aí, o povo pagará
6.000%,2.000%,`1.440%. (- Lê:)

Então, um problema que já foi objeto de discussão no Judiciário e
tem solução pacífica é a classificação da averbação da penhora como
ato com ou sem valor patrimonial.

A diferença tem conseqüência direta no valor dos emolumentos. Se
a averbação da penhora for considerada ato com valor patrimonial, o
valor dos emolumentos será da ordem de R$1 00,00. Se for entendido
o contrário, o valor dos emolumentos será da ordem de apenas
F1$10.00. Deputada Ana Maria Resende, qual explicação V. Exa. dará
ao povo do Norte de Minas, Montes Claros sobre a aprovação de um
projeto dessa natureza? Não tem como.

Levaram-se vários casos à justiça, e o Tribunal de Justiça tem um
posicionamento unânime e reiterado de que a averbação da penhora
não tem valor patrimonial.

Tenho em mão decisão sobre o caso da Comarca de Bueno
Brandão, no qual o Tribunal se pronuncia nesse sentido. O
entendimento do Tribunal é que a averbação da penhora tenha o
efeito apenas de dar publicidade ao ato do Juiz, e não o condão de
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mudar a relação de propriedade do imóvel. Após a penhora, se
houver praça - leilão - e arrematação, aí sim, haverá um ato de valor
patrimonial, que é o registro do imóvel em nome do arrematante. Mas,
enquanto houver apenas penhora - repito -, não há relação
patrimonial. Duvido que o Deputado Weliton Prado vote neste
substitutivo.

Deputado Doutor Ronaldo, a douta Corregedoria de Justiça do
nosso Estado baixou a Manifestação n° 88/2000, na qual determina
que a averbação da penhora deve ser cobrada como ato sem valor
patrimonial; ocorre, porém, que o substitutivo da Comissão de
Fiscalização Financeira quer contrariar todo o entendimento do
egrégio Tribunal de Justiça e fazer com que a averbação da penhora
seja considerada ato com valor patrimonial. Isso é inconcebível e
inaceitável. E o pior é que a mudança que o aumento de despesa
trará será suportada pelo devedor, geralmente cidadão de classe
média que ficou inadimplente e teve o seu imóvel penhorado.

Logo, sugiro que rejeitemos a letra "q" do item 1 da Tabela 4 e
também a parte final da Nota 1 da mesma tabela.

Deputadas e Deputados, no momento da votação, pedi destaque
porque não podemos, de maneira alguma, aprovar esse substitutivo
da forma como se encontra. Seremos cobrados porque somos eleitos
para representar o povo. Não tenho nem defendo cartório. O povo
pagará caro, se o Substitutivo n° 2 for aprovado.

Li esse tema que foi objeto de discussão no Judiciário. Tenho aqui
um acórdão da justiça que vai de encontro a algumas emendas
aprovadas.

Portanto, o Substitutivo n° 2 não é vontade do Governo do Estado. O
Governo manda o projeto para corrigir as taxas que desde 1999 não
eram corrigidas, o que dá uma média de 44%, 45%. Mas as emendas
provocam aumentos exorbitantes. Como disse aqui, a penhora, o
arresto ou o seqüestro de bens aumentam 1.440%. Atualmente é
R$6,70. O Governo propõe R$9,74. A emenda passa para R$103,1 8.
E um absurdo. Acredito que alguns Deputados não tiveram
oportunidade de analisar o substitutivo que foi votado agora à tarde.
Na hora do encaminhamento farei algumas observações sobre
algumas emendas. Tenho certeza absoluta de que esta Casa não vai
aprovar o substitutivo como está. Se o substitutivo apresentado
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estivesse corrigindo algum erro técnico, tudo bem. Fiz um quadro
comparativa que faz referência a um imóvel no valor de R$50.000,00,
que terá um aumento de 1.440%. Cancelamento de ônus, 1.440%.
Existem algumas situações de diminuição da taxa. Há uma emenda
que diminui o preço do selo. De R$0,59 passa para R$0,25. Hoje os
cartórios são obrigados a comprar uma cota de selo, inclusive os
pequenos cartórios do interior.

Então, sugiro que seja retirado o art. 48. O Deputado Chico Simões
teve a oportunidade, quando destacamos algumas emendas na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, de discutir e
fazer essas considerações. E um absurdo votarmos o substitutivo
como está.

Foi feita a recomposição de quórum, alguns Deputados retornaram,
mas vejo que estão presentes apenas 18 Deputados, não nos
possibilitando continuaras trabalhos.

Acredito que a Deputada Marília Campos, atuante e batalhadora,
não vai dar esse presente de Papai Noel para Minas Gerais,
aumentando em 1.000%, 1.400%, 2.000% até 6.000% as taxas do
Estado. Quem vai pagar isso é o povo mais pobre.

Apresentei três emendas e agradeço ao relator, que acatou em parte
uma emenda que diz respeito à autenticação de documentos.

Hoje, Deputada Vanessa, se V. Exa. quiser tirar uma cópia da
Carteira de Identidade, do Título de Eleitor, da comprovação de
votação no primeiro e no segundo turnos e do PIS, poderá colocar
tudo em uma página. Com esse projeto, o Título de Eleitor é
considerado um documento, assim como a comprovação do primeiro
turno e a do segundo turno. Portanto, iremos pagar por documento.
Atualmente, paga-se, em média, R$2,95 por autenticação. Da forma
como está no substitutivo, as pessoas passarão a pagar R$18,00.

O Deputado Ermano Batista acatou em parte nossa emenda, para
que o Título de Eleitor e as comprovações de primeiro e segundo
turnos sejam cobrados como um documento. A Carteira de Identidade,
que pode conter o número do P13 e do CPF, também será cobrada
como um documento.

Não sei se o Deputado Adalclever Lopes tomou conhecimento dessa
emenda que apresentamos. Ela é uma emenda social. O cidadão
pagará apenas por uma autenticação. Exemplifico com o indivíduo
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que é chamado para registrar-se em uma empresa, com os
documentos de praxe: Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade,
Título de Eleitor, CPF, P13. Da forma como estava no projeto, iria ter
de pagar por vários documentos.

Precisamos estudar mais esse substitutivo. Já propus a alguns
Deputados que deixássemos essa votação para o ano que vem, prazo
suficiente para que analisemos as emendas e para que o projeto volte
às comissões. Entrei com um requerimento, em que solicito que volte
à Comissão de Administração Pública, por causa das emendas.

No encaminhamento, farei outras observações.
* Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, solicito seja feita a

chamada para a recomposição de quórum.
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - E regimental. A

Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Adalclever Lopes) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados.

Portanto, há número regimental para a continuação dos trabalhos.
Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, demais componentes
da Mesa, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, pessoas que nos vêem
nas galerias e pela TV Assembléia, quero usar essa meia hora que,
regimentalmente, tenho para discutir com nossos pares, com os
Deputados e Deputadas desta Casa, para dar conhecimento a todos,
de uma maneira sincera, do que está ocorrendo no Projeto de Lei n°
1.083, que versa sobre os emolumentos e taxas de cartórios.

Primeiramente, gostaria que entendessem que alguns Deputados
desta Casa querem fazer desse debate algo que não procede,
insinuando que quem está contra esse aumento abusivo de taxas é
porque está a favor da FIEMO. Ela representa os empresários, e, no
meio deles, há construtores, que constroem prédios e outros imóveis
para vender, e, portanto, esses imóveis têm que ser registrados. Além
disso, podem ser necessários outros procedimentos em cartório.
Insinuar isso seria diminuir muito uma discussão tão séria. Tenho
certeza de que a grande maioria dos Deputados que aqui estão não
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têm vínculos nem com cartório nem com a FIEMG.

E preciso ser contra o aumento abusivo das taxas de cartórios, que
é o que estou fazendo e o que qualquer um que votar nessa proposta
deve fazer. Você que está me vendo pela TV Assembléia perceberá
que não permitir esse aumento abusivo, com certeza, diminuirá o
preço e o custo final do bem imóvel.

E lógico que um empresário que constrói um prédio, apartamento ou
casa para vender, coloca, na composição do seu custo, tudo o que
gasta. Com essa majoração das taxas de cartório, quem pagará é o
consumidor final. Por outro lado, se impedirmos que isso ocorra, o
custo final da obra será diminuído para todos os empreendedores.
Sabemos que existem centenas deles. Diminuindo para todos, o
cidadão pode utilizar a concorrência e comprar o que melhor lhe
convém. Se aprovarmos esse projeto, estaremos beneficiando um
segmento que nem sequer concorrência tem, que é o cartório de
registro de imóvel. As pessoas que nos vêem sabem que esses
cartórios constituem um cartel, um feudo e um controle de reserva de
capital em determinadas regiões. Em Belo Horizonte, uma cidade
desse tamanho, só existem sete cartórios, sendo que cada um se
situa em local específico, com os seus próprios terreiros. Então, se eu
comprar um imóvel aqui, só posso registrá-lo no cartório daqui. Isso,
sem levar em consideração que a grande maioria das cidades do
Estado possuem apenas um cartório desse tipo, apesar de existirem
outros, como o de registro civil, o de notas e o de protestos. Então,
não temos dúvidas de que, entre tomar uma atitude que beneficiará

'um cartório e diminuir o custo de algo que será vendido, é lógico que
votaremos contra esse acúmulo de receita e renda de um segmento
sem concorrentes. E isso o que está em discussão.

Quero deixar claro que essa majoração não tem dedo do Governo, a
menos que eu esteja enganado. Isso foi resultado da ação de alguns
Deputados desta Casa. Conversando com alguns deles, vimos que
nem todos sabiam desse assunto. Quando as coisas são sérias, não
devemos fazer estardalhaço sem antes tentar minimizar o problema.
Sou uma pessoa extrovertida e brincalhona, mas sempre conduzi os
meus assuntos com seriedade. Quando tomei conhecimento do que
acontecia, procurei os parlamentares que estavam à frente desse
processo e escutei que era difícil mudar a situação, porque ela era
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fruto de um acordo. Pergunto: acordo com quem? Em cima de
quê, se a maioria dos Deputados não sabe o que está acontecendo, e
se o próprio Governo e os seus representantes também não sabem
desse acordo? Que acordo é esse que o Poder Legislativo será
obrigado a homologar, se nem os Deputados da base governista têm
conhecimento do que acontece? Pensava se não deveríamos criar
uma obstrução intransigente.

Não sei se será o melhor caminho, pois não se trata de embate
ideológico entre Governo e Oposição, mas entre os Deputados que
compõem este Poder. Gostaria que este Plenário estivesse cheio,
para que pudéssemos colocar nossas propostas e votar de maneira
soberana. Por isso não sei se valerá a pena fazer oposição para
cansar nossos pares, até porque somos minoria. Se quiserem que
esse projeto passe, usaremos o Regimento, e em mais dois dias ele
será aprovado. Se não concordarem com o que está sendo proposto,
faremos uma votação buscando coibir essa aberração proposta por
alguns Deputados.

O Governador enviou a esta Casa um projeto de lei em que
atualizava os valores cobrados por cartórios, que não eram corrigidos
desde 1989. Correto, ninguém está aqui para impedir que aqueles que
trabalham recebam. Se havia defasagem, é lógico que somos a favor
da atualização. Mas começaram as mudanças, a primeira se deu na
Comissão de Constituição e Justiça. No projeto, essa comissão
atendeu a um avanço. Existem vários tipos de cartórios, alguns estão
no interior cumprindo a determinação de fornecer documentos que o
Estado exige, e precisam sobreviver. Para isso foi criado um fundo
com participação de recurso dos outros cartórios, pois os cartórios
pequenos não recebem o suficiente nem sequer para pagar o aluguel
do prédio onde funcionam. E preciso ser justo, porque essas
entidades prestam ao cidadão um serviço exigido pelo Estado. A
criação desse fundo foi um avanço positivo.

Passou para a Comissão de Defesa do Consumidor e começaram a
majorar determinados atos do cartório. O cartório tem dois atos. O
vencimento do cartório é regulamentado por leis federais. Existem
atos do cartório que têm envolvimento patrimonial, e outros que não
têm. Nos atos que envolvem questão financeira, a cobrança é feita de
acordo com o valor do que está sendo negociado.

rs



.1924
Ao comprar e vender qualquer imóvel, o patrimônio das pessoas

é alterado. Esse ato tem conteúdo patrimonial; portanto, possui uma
tabela com os valores a serem cobrados. Se é justo, não me cabe
discutir. A lei assim determina. Se começarmos a divagar, não vejo
trabalho diferente em registrar um imóvel de R$1.000.000,00 ou de
R$100.000,00 para o dono do cartório. Mas a lei estabelece assim, e
eu não quero discuti-ia, embora concorde que devemos estudar outra
maneira. O valor pago em emolumentos é destinado às despesas do
cartório e ao trabalho do serventuário. Para registrar qualquer imóvel,
o cartório terá o mesmo trabalho e custo. Realmente, não há
diferença.

Pelos atos que não envolvem conteúdo patrimonial, cobra-se uma
taxa, pois não há custo, e o trabalho é o mesmo. Muitas vezes, o
trabalho é pequeno, apenas uma mera citação, em que o dono do
cartório vai a outro, onde o imóvel foi registrado, para colher alguns
dados. Esses trabalhos remunerados sem conteúdo patrimonial são
cobrados por tabela fixa, independentemente do valor do imóvel. Isso
tem valor fixo, o Governo do Estado mandou obedecer essa lógica.
Em transação sem variação patrimonial, o valor cobrado é fixo.

Portanto, mais uma vez, ressalto o projeto do Governo. Seria
injustiça fazer disso uma bravata, uma disputa política e ideológica.
Com base nisso, procurei a Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor - esclareço que temos grande respeito pela Deputada
que preside essa Comissão. Ela não estava presente no dia da
reunião e ficou pasma com o que fizeram, justamente nessa
Comissão, que tem por finalidade defender o consumidor. O que fez o
relator? Continuou com os registros e com as mesmas tabelas. Nas
averbações de arresto, seqüestro e baixa de ônus, quando saíram
dessa Comissão, deveriam ser cobrados o mesmo valor de registro.
Depois explicarei cada uma das averbações, para entenderem.

Depois o projeto foi à Comissão de Administração, quando procurei
o relator, que me disse: a pressão foi muita; conserte, pois não
consegui; apenas diminuí parte. Na Comissão de Fiscalização
Financeira, da qual faço parte, confesso-lhes que não sabia nada de
cartório. Não sabia o que eram emolumentos. Ao pedir vista do
projeto, comecei a perceber o movimento nesta Casa. Acredito que
muitos Deputados não votarão a favor desse projeto,
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independentemente do partido.

Tive orientação de assessores desta Casa e de Deputados não
petistas. O relator da nossa comissão apresentou outro relatório,
retirando aberrações, como a que concedia a cartório de registro de
imóveis o poder de cobrar por notificação valor equivalente ao de um
cartório de protesto. Também atenuou o exorbitante aumento, pois a
tabela enviada pelo Governador está majorada em SO%.

Não quero criar cavalo de batalha. Entretanto, a sociedade deve
participar. Quando aprendo um fato novo, fico ansioso para ensiná-lo.
Para o habite-se, cobrava-se em Minas Gerais 50% do valor do
registro, por unidade. Não sei o porquê, pois o trabalho é o mesmo
para prédios de 10, 20, 30 ou 40 andares. Segundo tabela, o valor do
habite-se é a metade do registro. Para um prédio cujo valor está
acima de R$3.200.000,00, pela tabela, o habite-se seria R$`1.500,00.
Mas como o cartório procede? Se esse prédio tem 20 apartamentos
de R$200.000,00 cada um, pela tabela, cobrará 20 vezes
R$500.000,00, R$10.000.000,00, em vez de R$1.500.000,00. Cobra-
se habite-se por apartamento. Isso tem algum amparo moral? Claro
que não. Pode até ter amparo legal. Nunca elaboramos leis para
tornar a sociedade mais justa.

O relator não se contentou. Aumentou o habite-se de 50% para
100% do valor do imóvel. Para esse exemplo, pagaríamos
R$20.000.000,00. Para quem? O que o Cartório de Registro de
Imóveis faz para obter concorrência? Nada. Além de nos atender mal,
coloca-nos na fila e cisca para dentro. Nem sei se paga bem aos
funcionários, pois não há controle por parte do Estado nem por parte
da Assembléia Legislativa. O relator não propôs os 50% que o
Governador desejava, mas 75%. Além do aumento nominal de 40%
dado na tabela mais 25% sobre o valor registrado, chegamos a 150%.

Esta Casa, para atender a acordo não sei com quem, não pode
homologá-lo. A quem estamos penalizando? A nós, consumidores. A
quem estamos beneficiando? A um segmento do Cartório de Registro
de Imóveis, a um "filé".

Não se ateve a isso e, a nosso ver, continuou um pouco equivocado,
não na mesma intensidade. Manteve para a penhora arresto e
seqüestro, que é uma tabela fixa, pois não há variação patrimonial. O
que isso significa? Diz que se faz justiça, e a tabela tem de ser
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progressiva. O que significa o arresto? É alguém na praça que me
deve. Por exemplo, estou com medo de ele não me pagar. Então, vou
à justiça e peço ao Juiz que faça o arresto do imóvel desse cidadão
como garantia da minha divida. O Juiz meramente notifica o cartório.
O dono do cartório escreve no rodapé a expressão "imóvel arrestado',
para dar uma garantia. Se alguém comprar o imóvel arrestado e
depois vendê-lo, parte dele será para pagar a dívida.

A primeira emenda queria prescrever o imóvel arrestado. Se ele
valesse 1 milhão, pagaria ao cartório o valor proporcional a esse valor.
Isso é uma vergonha. Se é só para prescrever, qual o trabalho de se
arrestar um imóvel de R$1.000.000,00 ou de R$100.000,00? Isso vale
também para a penhora e o seqüestro. O Governador do Estado
manda que pague R$9,70, salvo engano, já majorado em 40%.

O substitutivo que votarei diz para não se cobrar sobre 100%, mas
sobre 20% do valor. Que justiça há nisso? E por que o imóvel vale
mais ou menos? Quando se registrou o imóvel, que vale mais, no
cartório, já se pagou proporcionalmente ao seu outro valor. Então, não
é possível. O que deveria ser R$9,00 variará de acordo com o valor do
imóvel do registro e terá um acréscimo além dos 40% já propostos
pela emenda do Governador. O aumento variará de 30% a 6.800%.
Para não falar que é apócrifo, repito: 6.800%.

Deputados Bonifácio Mourão e Dalmo Ribeiro Silva, que são
advogados, a mesma lógica, raciocínio e valor são postos quando se
dá a baixa de ônus. Corrijam-me, se estiver enganado. Não é porque
pagarei um apartamento pelo BNH que estarei livre do ônus. Faço
uma reflexão. Certamente, amanhã ou depois, alguém dirá que
protegemos rico. Isso não é verdade. Por exemplo, não tenho
R$1 50.000,00 para comprar um imóvel e dou apenas R$30.000,00 de
entrada e obtenho financiamento de R$120.000,00. Quando vou
registrar esse imóvel financiado, pago sobre o valor total dele, e não
somente sobre o que paguei. Então, o imóvel já é meu. Mas quando
vou dar a baixa, pago outra vez. Quer dizer, o pobre que pagou à
prestação paga outra vez, e o rico, que comprou à vista, gasta menos.
Não é possível que esta Casa homologue essa aberração.

A Deputada Marília Campos (em apar te)* - Deputado Chico Simões,
peço a V. Exa. um esclarecimento. A discussão é muito complexa.
Percebo que V. Exa. estudou muito a questão e acompanhou o
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debate. Esse projeto, da maneira como está, não contraria
também os interesses dos poderes públicos do município , e do
Estado? Faço essa pergunta porque a taxação está muito alta. E claro
que há um repasse do poder público estadual. Mas o aumento dessas
taxas não estaria estimulando a...

O Deputado Chico Simões* - Contrato de gaveta, quer dizer, vender
por procuração, e não registrar.

A Deputada Marília Campos (em aparte)* - Quanto ao habite-se,
temos grande quantidade de imóveis irregulares. O ITBI, por exemplo.
A quem esse projeto, de fato, estaria beneficiando?

O Deputado Chico Simões* - Somente os donos dos cartórios.
A Deputada Marília Campos (em aparte)* - O poder público, por

exemplo, teria dificuldade nesse processo.
O Deputado Chico Simões* - Com certeza, Deputada Marília

Campos. Agradeço-lhe a contribuição.
Farei disso um cavalo de batalha. Apresentei uma emenda, mas,

apesar de tudo que já foi incluído com certa benevolência, os autores
não se contentaram. Colocaram que essas tabelas serão corrigidas
automaticamente, todo ano, pela UFEMG. Não sou contra o reajuste,
mas penso que tem de ser feito mediante projeto de lei. Esta Casa
tem de ter responsabilidade. Salário de Deputado não cresce
automaticamente, tem de ser por meio de projeto de lei. Salário de
Governador, de servidor, tabelas de honorários de hospitais, , nada
cresce automaticamente. Por que só as tabelas dos cartórios? E abrir
mão da nossa legitimidade de legislar. Essas são nossas
preocupações. Como conduzirei isso? Procederei de duas maneiras.
Pego o Substitutivo n° 2 e mudo exatamente esses pontos, nenhuma
vírgula a mais, obedecendo a todos os números do Governador do
Estado, nenhum tostão a menos nem a mais, ou, então, colocarei em
destaque essas emendas. Gostaria de ter uma resposta desta
Assembléia. Não uma resposta do PT, do PCd0B, do PMDB ou do
PFL, mas do Poder Legislativo de Minas Gerais, para coibir essa
aberração. Quando é para o Estado, posso chegar a espernear: se
acho que é muito, voto contra, mas penso que é para o Estado, para
os cofres públicos, e que, nas mãos de um bom governante, pode ser
destinado à sociedade. Para dono de cartório, é demais!

* Sem revisão do orador.
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Questões de Ordem

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, estou participando
razoavelmente desse processo e penso ser salutar a suspensão desta
reunião por 10 ou 15 minutos, porque gostaria de tentar um
entendimento com o Deputado Chico Simões, com o Líder do
Governo, o Líder do PSDB e mais alguns companheiros, a fim de
eliminarmos essa divergência e colocarmos um ponto final nessa
questão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, considerando
que não temos número regimental, gostaria de solicitar que V. Exa.
encerrasse, de plano, esta reunião para continuarmos nossa
discussão no próximo momento, com os ânimos mais tranqüilos.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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
19, às 9, às 14 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação.
Levanta-se a reunião.

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

1.230/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em tela

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Sagrada
Família - ASSAF -, com sede no Município de Passos.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
obedecido ao disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A referida entidade atende às exigências consubstanciadas na Lei n°

12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de utilidade
pública.

Constatamos, pois, que ela funciona há mais de dois anos, tem
personalidade jurídica e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
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conforme atesta autoridade competente. Ademais, seus membros
não percebem remuneração, em conformidade com o disposto no art.
12 do estatuto da instituição, sendo que, no caso de dissolução, o
patrimônio remanescente será transferido para outra entidade
congênere - assunto formalizado no art. 28, parágrafo único.

Conclusão
Em	face	do	relatado,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.230/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Sidinho

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

1.231/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em tela

tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos
São Judas Tadeu, com sede no Município de Matozinhos.

A proposição foi publicada em 13/11/2003 e, a seguir, encaminhada
a esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos
do disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis constituídas ou em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, a saber:
devem elas possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento há
mais de dois anos e seus diretores, de reconhecida idoneidade, não
podem ser remunerados pelo exercício de seus cargos.

A vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se o
atendimento a tais requisitos, estabelecendo o art. 22 do estatuto da
entidade que seus diretores não serão remunerados em razão do
trabalho ali desenvolvido, sendo-lhes vedado ainda o recebimento de
lucros, bonificações ou vantagens, enquanto o art. 25 determina que,
em caso de dissolução os seus bens remanescentes serão destinados
a outra congênere, com personalidade jurídica e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, sendo, preferencialmente,
integrante da Sociedade de São Vicente de Paulo do Brasil.
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Portanto, não vislumbramos óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.231/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Olívia - Sidinho do Ferrotaco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.232/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Chico Simões, o projeto de lei em tela tem

por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Solidariedade Brasil-Togo, com sede no Município de Coronel
Fabriciano.

Publicada em 13/11/2003, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o'art. 102,111, "a", do
Regimento Interno.

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

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que. não percebem remuneração pelos cargos que
ocupam.

Verificamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.
Ademais, o parágrafo único do art. 11 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus diretores, conselheiros e colaboradores pelas
atividades desenvolvidas; e o art. 25 estabelece que, sendo ela
extinta, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, razão pela qual não vislumbramos
óbice à tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.232/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Olívia, relatora - Sidinho do
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Ferrotaco - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.233/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Chico Simões, o projeto de lei em tela
objetiva seja declarada de utilidade pública a Fundação Monique
Leclercq, com sede no Município de São Domingos do Prata.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme o disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida instituição, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é constituída por
pessoas idôneas que não percebem remuneração pelas respectivas
funções, conforme registra o atestado de autoridade competente,
confirmando o cumprimento do art. 30 do seu estatuto.

Além do mais, verificamos que o art. 34 do seu estatuto determina
que, sendo ela dissolvida, seu patrimônio seja transferido para outra
entidade congênere.

Constatamos, pois, que a Fundação Monique Leclercq atende ao
disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98, disciplinadora do processo
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.233/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Olívia, relatora - Sidinho do

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

1.234/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro da Silva, o projeto de lei em

tela pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro João de Deus, com sede no Município de São
Lourenço.

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

Fundamentação
A entidade em análise tem personalidade jurídica, está em

funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria não percebe
remuneração, conforme está disposto no art. 70 , parágrafo único, do
seu estatuto social, confirmado por autoridade competente.

Além da observância desses requisitos, verificamos que o
patrimônio da entidade, em caso de dissolução, será destinado a uma
congênere, nos termos da alteração estatutária (art. 25), registrada em
ata permanente.

Constatamos, pois, que o estabelecimento em questão atende ao
disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98, disciplinadora do processo de
utilidade pública.

Conclusão
Considerando o relatado, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.23412003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria OUvia, relatora - Sidinho do

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

1.235/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei ora

analisado objetiva que seja declarada de utilidade pública a Fundação
Cultural Francisco de Paula Leopoldino Araújo - Chico Boticário, com
sede no Município de Rio Novo.

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

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

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração, conforme registra
atestado de autoridade competente, em consonância com o art. 60, §
1°, do estatuto da instituição.
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Observamos também que no art. 34, § l O , é estabelecido que,

sendo ela dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere. Concluímos que a Fundação em referência
atende aos requisitos de que trata a Lei n° 12.972 de 27/7/98,
disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Considerando o relato, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.235/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Olívia, relatora - Sidinho do

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

1.236/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Academia
Paraguaçuense de Letras, com sede no Município de Paraguaçu.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
13/11/2003, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de
ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal,, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27)7/98, que dispõe

sobre a matéria, pode receber o título declaratório de utilidade pública
estadual a entidade constituída ou em funcionamento no Estado, com
o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, desde
que possua personalidade jurídica e seja comprovado por autoridade
competente, nos termos do parágrafo único do referido artigo, que
está em funcionamento há mais de dois anos e que os seus diretores,
de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de
seus cargos.

A respeito dessas exigências, cumpre esclarecer que elas foram
atendidas no caso em pauta, não havendo, portanto, óbice à
tramitação do projeto.

Vale ressaltar, ainda, que os arts. 1, parágrafo único (a que foi dada
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nova redação), e 17 do estatuto da entidade, guardando coerência
com a natureza de suas atividades, prevêem, respectivamente, que as
atividades dos dirigentes e conselheiros ou instituidores, bem como as
dos sócios não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento
de lucro, bonificação ou vantagem; e, em caso de ser ela extinta, o
seu patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere
daquele município.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.236/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Olívia - Sidinho do Ferrotaco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.237/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, inciso V, da

Carta mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por
intermédio da Mensagem n° 125/2003, para apreciação, o projeto de
lei em tela, que tem por escopo dar a denominação de Presidente
Castelo Branco à Escola Estadual de Ensino Fundamental de P a sa
série, localizada no Município de Japonvar.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, o
projeto foi publicado e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado,
a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em tela de dar nome a unidade de ensino

fundamental do Estado, com o fito de se prestar homenagem a
pessoa que, sabidamente, se destacou no cenário nacional.

Pela leitura de dispositivos da Carta Magna, infere-se que ao
Estado-Membro da Federação está reservada a competência de
legislar sobre denominação de próprio público estadual, uma vez que
o § 1° do seu art. 25 preconiza que lhe são reservadas as
competências que não lhe sejam vedadas pelo seu texto, enquanto os
arts. 22 e 30 não incluem a matéria entre aquelas de competência
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legislativa exclusiva da União e nem do município.

A medida de que trata a proposição está regulamentada no Estado
pela Lei n° 13.408, de 21/12/99, cujos arts. 1° e 2 0 a seguir
transcrevemos, por estabelecerem condições para se dar nome oficial
a bens públicos.

"Art. 1° - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado será atribuída por lei.

Art. 20 - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se
pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local.".

Infere-se, portanto, que a proposição atende plenamente aos
parâmetros e aos requisitos estabelecidos na lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.237/2003,
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Olívia - Sidinho do Ferrotaco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.241/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei ora

analisado pretende seja declarado de utilidade pública o Lar dos
Velhinhos, com sede no Município de Santa Luzia.

Publicado, foi a matéria distribuída a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Conforme comprova a documentação juntada ao processo, a

entidade ora examinada é pessoa jurídica, funciona há mais de dois
anos e conta com diretoria idônea, cujos membros não são
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remunerados pelos cargos que exercem.

Conforme o art. 20 do seu estatuto, as atividades dos diretores e
conselheiros serão inteiramente gratuitas. Além do mais, o art. 22
determina que, em caso de extinção, os bens remanescentes serão
destinados a instituição congênere que seja registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Diante do exposto, esclarecemos que estamos apresentando
emenda somente para retificar o nome da entidade.

Conclusão
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.241/2003,
com a Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Velhinhos,

obra unida á Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Santa Luzia.".

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Maria Olívia - Gustavo

Valadares - Sidinho do Ferrotaco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

1.243/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei ora

analisado objetiva a alteração da Lei n° 14.675, de 10/7/2003, que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária para Assuntos
de Segurança Preventiva, com sede no Município de Divinópolis.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme estabelece o disposto no art.188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela contempla entidade que já foi declarada de

utilidade pública por meio da Lei n° 14.675, de 10/7/2003, em
decorrência, principalmente, de modificação incidente no art. 1° do seu
estatuto, que mudou a sua denominação para Associação
Comunitária para Assuntos de Segurança Pública.
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Registramos, também, agora, que a instituição não remunera

seus dirigentes e, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será transferido a entidade congênere, conforme
disposto, respectivamente, nos ais. 38 e 37 dos seus diplomas
estatutários.

Cumpre-nos mencionar, finalmente, que ela permanece com o
objetivo original de colaborar com a segurança coletiva, sendo titular
de obrigações relevantes para os interesses da comunidade e cumpre
os requisitos de que trata a Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Conclusão
Em	face	do	relatado,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.243/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Olívia - Sidinho do Ferrotaco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.24612003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em questão

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Saúde de Paraopeba e Região - ASCOSPAR -, com
sede no Município de Paraopeba.

Nos termos dos ais. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no "Diário do Legislativo", em 20111/2003 e, a
seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem os
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Examinada a documentação que instrui os autos do processo,

constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica,
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de
sua diretoria não são remunerados e os diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Na oportunidade, verificamos ainda que o ai. 13 do estatuto da
entidade dispõe que as atividades dos dirigentes não serão
remuneradas e, no seu art. 41, que, sendo ela dissolvida, o patrimônio
remanescente será destinado à Fundação São Vicente de Paula, com
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sede Município de Paraopeba.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice ao
prosseguimento da tramitação do projeto em análise.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.246/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Maria Olívia - Sidinho do

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

1.248/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, do Deputado Domingos Sávio, tem por

objetivo seja declarado de utilidade pública o Grupo AR - Ação
Renovadora, com sede no Município de Divinópolis.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 20/11/2003, foi o
projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, li I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe

sobre a matéria, pode receber o titulo declaratório de utilidade pública
estadual a entidade constituída ou em funcionamento no Estado, com
o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, desde
que possua personalidade jurídica e seja comprovado por autoridade
competente, nos termos do parágrafo único do referido artigo, que
está em funcionamento há mais de dois anos e que os seus diretores,
de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de
seus cargos.

A respeito dessas exigências, cumpre esclarecer que elas foram
atendidas no caso, não havendo, portanto, óbice à tramitação do
projeto.

Vale ressaltar, ainda, que os arts. 24 e 38 do estatuto da entidade,
guardando coerência com a natureza de suas atividades, prevêem,
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respectivamente, que as atividades dos dirigentes serão gratuitas
e, em caso de ser ela dissolvida, o seu patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere indicada em assembléia geral.

Conclusão
Mediante	o	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.248/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Olívia - Sidinho do Ferrotaco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.251/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A Deputada Vanessa Lucas, por meio do projeto de lei em

referência, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Farol Brasil - LightHouse, com sede no Município de Contagem.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a este colegiado,
ao qual compete proceder ao exame preliminar da matéria, conforme
dispõe o art. 102, III, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei

n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe como requisito para declaração de
utilidade pública ser a entidade pessoa jurídica, ter em sua direção
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções e
estar em funcionamento há mais de dois anos.

Tais condições foram observadas no caso em tela. Além do mais,
verificamos no art. 8° do estatuto da instituição que os membros de
sua diretoria não são remunerados, e o art. 15 determina que, sendo
ela dissolvida, seu patrimônio será destinado a uma entidade
congênere, juridicamente constituída.

Conclusão
Diante do	relatado,	concluímos	pela juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.251/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Maria

Olívia - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1.252/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei ora analisado, de autoria da Deputada Cecilia
Ferramenta, pretende seja declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Nova Conquista, com sede no Município de Ipatinga.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do disposto no art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art, 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual não
vislumbramos óbice à tramitação do projeto.

Além do mais, o art. 31 do estatuto da entidade prevê que a sua
diretoria não será remunerada, e o art. 39 determina que, em caso de
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, localizada no Município de Ipatinga.

Estando bem formalizado o projeto, esclarecemos estarmos
apresentando-lhe emenda apenas para acrescentar a sigla à
denominação da entidade.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.252/2003 com a seguinte
Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Nova Conquista - CCNC -, com sede no Município de Ipatinga.".
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator -

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

1.256/2003
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, inciso V, da
Carta mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por
intermédio da Mensagem n° 128/2003, para apreciação, o projeto de
lei em tela, que tem por escopo dar a denominação de Professor João
Pimenta da Veiga ao estabelecimento penal situado no Município de
Uberlândia.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno, o
projeto foi publicado e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado
a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em tela de dar nome a próprio público do

Estado, com o fito de se prestar homenagem a pessoa que se
destacou no cenário estadual, uma vez que ocupou, entre outros, os
cargos de Secretário de Estado e Deputado Federal, tendo sido
advogado criminalista de renome nacional.

Pela leitura de dispositivos da Carta Magna, infere-se que ao Estado
membro da Federação está reservada a competência de legislar sobre
denominação de próprio público estadual, uma vez que o § 1° do seu
art. 25 preconiza que são reservadas aos Estados as competências
que não lhes sejam vedadas pelo seu texto, enquanto os arts. 22 e 30
não incluem a matéria entre aquelas de competência legislativa
exclusiva da União e nem do município.

A medida de que trata a proposição está regulamentada no Estado
pela Lei n° 13.408, de 21/12/99, cujos arts. 1° e 2 0 a seguir
transcrevemos, por estabelecerem condições para se dar nome oficial
a bens públicos.

"Art. 1° - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado será atribuída por lei.

Art. 2 0 - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se
pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local.".
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Portanto, a proposição atende plenamente aos parâmetros e

aos requisitos estabelecidos na lei.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.256/2003.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Gustavo

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

1.257/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, inciso V, da

Carta mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por
intermédio da Mensagem n° 129/2003, para apreciação, o projeto de
lei em tela, que tem por escopo dar a denominação de Doutor Pio
Soares Canedo ao estabelecimento penal situado no Município de
Pará de Minas.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno, o
projeto foi publicado e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado
a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal..

Fundamentação
Trata o projeto de lei em tela de dar nome a estabelecimento público

do Estado, com o fito de se prestar homenagem a pessoa que se
destacou no cenário estadual, pois foi ocupante dos cargos de Vice-
Governador do Estado, Deputado Constituinte por Minas Gerais em
1947 e Presidente da Assembléia Legislativa, entre outros.

Pela leitura de dispositivos da Carta Magna, infere-se que ao Estado
federado está reservada a competência de legislar sobre
denominação de próprio público estadual, uma vez que o § 1° do seu
art. 25 preconiza que são reservadas aos Estados as competências
que não lhes sejam vedadas pelo seu texto, enquanto o art. 22 e o 30
não incluem a matéria nem entre aquelas de competência legislativa
exclusiva da União e nem entre as do município.

A medida de que trata a proposição está regulamentada no Estado
pela Lei n° 13.408, de 21/12/99, cujos arts. 1° e 2 0 a seguir
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transcrevemos, por estabelecerem condições para se dar nome
oficial a bens públicos:

"Art. 1° - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado será atribuída por lei.

Art. 20 - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se
pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local".

Portanto, a proposição atende plenamente aos parâmetros e aos
requisitos estabelecidos na lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.257/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Maria Olívia - Sidinho do

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

1.258/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o art 90, inciso V, da

Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, por via da Mensagem n° 130/2003, o projeto de lei em epígrafe,
que tem por objetivo dar a denominação de Professor Jason Soares
de Albergaria ao estabelecimento penal situado no Município de São
Joaquim de Bicas.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada e, a seguir, encaminhada a este órgão
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
No tocante ao exame de competência para legislar sobre

denominação de bem público, cumpre esclarecer que o art. 22 da
Carta Magna não inclui o assunto em referência entre aqueles sobre

Wãk
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os quais cabe à União legislar privativamente, e o § 1  do art. 25
da mesma Constituição estabelece que são reservadas aos Estados
as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição
Federal.

Infere-se, pois, que aos Estado compete dispor sobre a matéria em
causa, valendo-se da competência a ele reservada.

Por outro lado, lembramos que a Constituição mineira, pelo inciso
XIV do art. 61, concede à Assembléia Legislativa a competência de
legislar sobre bens de domínio público, exigida a sanção do
Governador do Estado, ao passo que, pelo art. 66, ao estabelecer as
matérias de iniciativa privativa dos Chefes de cada Poder, não trata
daquela ora sujeita a exame.

A luz dessas considerações, está claro que a proposição não
apresenta vício de iniciativa.

No plano infraconstitucional, a medida consubstanciada no projeto
está regulamentada pela Lei n° 13.408, de 21/12/99, cujos arts. i°e 20
a seguir transcrevemos, por estabelecerem condições para se dar
nome oficial a bens públicos.

"Art. 1° - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado será atribuída por lei.

Art. 20 - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se
pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local.".

A respeito desse último requisito, lembramos que a proposição trata
de prestar homenagem a personalidade que foi membro do Ministério
Pública Estadual, Curador de Menores, Deputado Constituinte em
1947 e Secretário Executivo do Ministério da Justiça.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.258/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Sidinho

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

1.259/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso V, da

Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, por meio da Mensagem n° 131/2003, o projeto de lei em
epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de Carlos
Drummond de Andrade à Escola Estadual do Bairro Florença, situada
no Município de Ribeirão das Neves.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", de 27/11/2003
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", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado Federal Brasileiro caracteriza-se, eséencialmente, pela

repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento
jurídico.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão arroladas no art. 22 da Constituição da
República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas
sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e
estadual, para melhor atender às suas peculiaridades.

Quanto ao Estado federado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § l' do art. 25 da nossa Lei Maior. E
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do município, podendo, portanto, ser objeto de disciplina jurídica por
parte do Estado federado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de
21/12/99, que estabeleceu as condições para se dar nome aos
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próprios do Estado, cujas normas estabelecem ser da
competência do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que
a escolha da denominação recairá em nome de pessoa falecida que
se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade, devendo ser observada a correlação entre a
destinação do estabelecimento, da instituição ou do próprio público
que se pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local, hipótese esta
que evidentemente não ocorre no caso.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
saliente-se que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa
reservada a qualquer dos Poderes, sendo perfeitamente legal a
apresentação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo.

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 autoridade
competente para deflagrar o processo legislativo, encontram-se em
harmonia com o ordenamento constitucional vigente. Em razão disso,
inexiste óbice jurídico que possa impedir a tramitação da matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.259/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Maria

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

11.272í2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Obra Social São Brás, com sede no
Município de São Brás do Suaçuí.

Após ser publicada no "Diário do Legislativo", vem a proposição a
este órgão colegiado, ao qual compete proceder ao seu exame
preliminar, conforme está disposto no art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
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Observada a documentação juntada aos autos do processo,

constatamos que a entidade postulante do título declaratório
comprovou ter atendido às exigências mencionadas no art. 1° da Lei
n° 12.972, de 27/7/98, quais sejam: ter personalidade jurídica, estar
em funcionamento há mais de dois anos, ter em sua diretoria pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos. Demonstra, ainda, que serve desinteressadamente à
coletividade, pois o art. 16, § 2 0 , do seu estatuto traz o compromisso
de que não serão remunerados os ocupantes de cargos de direção,
enquanto o art. 29 estabelece que, no caso de sua extinção, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere.

Sendo assim, não encontramos óbice à tramitação do projeto.
Conclusão

Em vista do apresentado, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.272/2003.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Maria

Olívia - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°26/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jairo Lessa, o projeto de lei em tela visa dar
autorização legislativa ao Poder Executivo para doar à Casa de
Cultura de Mariana - Academia Marianense de Letras o imóvel que
especifica.

Publicada em 21/2/2003, no "Diário do Legislativo", foi a matéria
encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça para
proceder ao exame preliminar dos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme se encontra estabelecido no art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que alude o projeto de lei sob comento foi desapropriado

pelo Estado para abrigar a Academia Marianense de Letras, conforme
sentença prolatada nos autos 882 de ação de desapropriação movida
pelo Estado de Minas Gerais contra Sílvio Ribeiro.

Embora as sucessivas Constituições brasileiras garantissem o
direito de propriedade, desde a Constituição do Império de 1824, há a
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previsão do instituto de desapropriação, que foi sendo
aperfeiçoado no decorrer dos anos.

Esse instituto, nos dizeres da administrativista Maria Sylvia Zanella
di Pietro, "é o procedimento administrativo pelo qual o poder público
ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade
pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a
perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa
indenização" ("In" "Direito Administrativo", São Paulo, Editora Atlas
S.A., 2000, pág. 151.).

A Constituição da República indica como pressupostos da
desapropriação a necessidade pública, a utilidade pública e o
interesse social, em seus arts. 50 , XXIV e 184. No caso presente,
houve a desapropriação sob a alegação de interesse social, com
vistas a fomentar a arte e a cultura no município. Desde 1969, quando
se deu a desapropriação, a Casa de Cultura vem funcionando no
local, desenvolvendo atividades culturais, sociais e artísticas, agora
pretendendo ampliá-las. Não havendo a intenção do Estado de
aproveitar o imóvel, a própria Secretaria de Estado da Cultura, em
outubro de 2002, solicitou à Procuradoria do Estado que
encaminhasse minuta de projeto de lei à Assembléia Legislativa, que
culminou no Projeto de Lei n° 2.430/2002 e que foi arquivado no final
da legislatura e reapresentado nesta por meio de proposição
apresentada pelo Deputado Jayro Lessa.

Obviamente, dada a característica do contrato, há de se falar em
interesse público e concorrência, a que alude o dispositivo da Lei
Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
administração pública e dá outras providências, para que este
parlamento possa conferir a autorização legal tendo em vista a
transferência de bem imóvel do patrimônio do Estado, principalmente
para particulares, como é o caso da Academia Marianense de Letras.
Como é entidade que se dedica inteiramente à cultura, não resta
dúvida que o interesse público estará plenamente satisfeito com a
doação, pois o imóvel será veículo de fomento às artes.

No tocante à licitação, dizemos que há inviabilidade de concorrência:
ou o bem serve às artes, pois com esse objetivo foi desapropriado, ou
retorna ao patrimônio do expropriado.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 26/2003.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Ermano Batista - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 235/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Doutor Viana apresentou o Projeto de Lei n° 235/2003,
que visa a autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
lngaí.

Publicada em 8/3/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar dos seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 102, III, "a'. do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em comento de obter a autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa transferir a titularidade de imóvel
de propriedade do Estado ao patrimônio do Município de lngaí, bem
anteriormente doado pelo ente municipal ao Estado, por meio de
escritura pública de doação, lavrada em 21/11/80.

No terreno, com área urbana de 621m 2 , há um posto de saúde
administrado pelo município, devido à descentralização das ações de
saúde. O contrato a ser celebrado visa a regularizar tal situação.

A autorização legislativa para que o Poder Executivo possa celebrar
contrato de doação é regra emanada da Constituição do Estado (art.
18), da Lei Federal n°8.666, de 21/6/93 (art. 17) e da Lei n°9.444, de
25/11/87 (art. 16), normas protetoras do interesse público - interesse
da coletividade como um todo - que vêm atender ao princípio da
indisponibilidade dos bens estatais, por não se encontrarem à livre
disposição da vontade do administrador público e por serem
inapropriáveis.

Por sua vez, a autorização legal está condicionada não apenas à
vontade das partes, condição "sine qua non" para se celebrarem
contratos, mas, principalmente, à verificação do atendimento ao
interesse público.

Obviamente, é o interesse público que norteia o negócio jurídico

ri
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quando a intenção é gravá-lo com cláusula de destinação
vinculada às ações de saúde; ademais, transferir o imóvel é garantia
de que o ente municipal poderá destinar recursos de seu orçamento
para conservá-lo e preservá-lo e, conseqüentemente, oferecer
melhores serviços.

Atendendo, portanto, às normas em vigor, não vislumbramos óbice à
tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°235/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 307/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 307/2003
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Capinópolis o
imóvel que especifica.

Publicada em 15/3/2003, foi a matéria encaminhada a esta
Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere o projeto de lei em tela está constituído por

um terreno com área de 21.200m 2 e foi objeto de ocupação por várias
famílias sem moradia. Com a autorização legislativa, o Poder
Executivo pretende fazer a transferência de seu domínio para o
município, e este, por sua vez, deverá regularizar as respectivas
posses, além de proporcionar aos munícipes um centro de esportes e
lazer.

Os contratos envolvendo bens imóveis públicos operam-se mediante
institutos disciplinados pelo Código Civil brasileiro, tais como compra e
venda, permuta, doação e dação em pagamento. A professora Maria
Sylvia Di Pietro adverte que a sujeição dos negócios jurídicos,
envolvendo entes públicos, a esses institutos não é integral. Em
essência, as suas características intrínsecas estão estabelecidas pelo
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direito privado, e algumas, que lhes são incidentes, pelo direito
público, principalmente as ditadas pelo art. 17 da Lei Federal n°8666,
de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da administração pública e
dá outras providências, e pelos arts. 16 e 17 da Lei Estadual n° 9.444,
de 25/11/1987, que dispõe sobre as licitações e os contratos da
administração centralizada e autárquica do Estado e dá outras
providências.

A alienação de bens da administração pública, portanto, está
subordinada à prévia autorização legislativa, que deverá verificar o
interesse público que subjaz à operação. No caso que ora analisamos,
é inegável o atendimento desse requisito, pelas razões exaradas nos
parágrafos anteriores. Quanto às demais exigências legais, como a
avaliação prévia e a concorrência, afirmamos que aquela será
realizada por técnicos designados por órgão do Estado e esta é
dispensável, nos termos da legislação que a disciplina.

No tocante à disposição de vontade, aspecto essencial dos
contratos, apontamos nos autos do processo o Ofício n°
1.160/2003/SEPLAG, encaminhando nota técnica da Secretaria de
Planejamento e Gestão, que se coloca favorável ao negócio jurídico
em causa, principalmente porque o Poder Executivo não tem projetos
para o aproveitamento da área. A mesma opinião foi manifestada pelo
órgão de vinculação, a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Esportes.

Não encontramos óbice, portanto, à tramitação do projeto de lei
nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 307/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo - Maria Olívia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°341/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o Projeto de Lei n° 341/2003
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Maripá de

Á
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Minas o imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para apreciação.

Nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, passamos ao
exame preliminar da proposição quanto aos aspectos de juridicidade
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A projeto tem o objetivo de autorizar ao Poder Executivo a doar

imóvel, constituído de terreno com área de aproximadamente
10.200m 2, para o Município de Maripá de Minas fazer assentamento
de pessoas sem casa.

Devemos ressaltar que qualquer alienação de bem de propriedade
do Estado deve ser feita com observância simultânea de normas do
direito privado e de preceitos de naturezas constitucional e
administrativa. Na espécie, devemos atentar principalmente para o
que dispõe o art. 18, "caput", da Constituição mineira, o art. 17, c/c O
art. 25 da Lei Federal n°8.666, de 21/6/93, o art. 16, c/c o art. 116 da
Lei n° 9.444, de 25/11/87, e os arts. 538 e seguintes do Código Civil
Brasileiro.

Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que normalmente a
validade do contrato civil de doação realizado pelo Estado com bem
imóvel depende da outorga de específica autorização legislativa, da
existência de interesse público claramente justificado e da realização
de avaliação e de licitação. Ademais, o bem não pode estar ligado ao
uso comum do povo nem ao atendimento de finalidade administrativa
especial.

De pronto, verificamos estar o imóvel que se pretende doar
completamente ocioso. Apenas parte dele abrigava uma unidade de
ensino do Estado, desativada em razão de sua proximidade com a
Escola Municipal Antônio Ferreira Martins, que atendia melhor à
comunidade

Dessa forma, fica evidenciado o interesse público, pois a doação em
referência integrará ações de assistência à população carente, tendo
em vista que possibilitará o assentamento de famílias no local.

No que tange à realização de licitação, no caso em análise,
apresenta-se descabida. Estamos em face de hipótese de dispensa

rÃ
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de certame licitatório, previsto no art. 17, 1, "b", da Lei Federal n°
8.666, de 21/6/93. Quanto à avaliação, não nos cabe observar senão
que há de ser realizada pelo órgão competente do Poder Executivo.

Finalmente, desejamos ponderar que o interesse público justificador
da operação deve ser revestido de garantias. Nesse sentido, é
necessário explicitar na lei a destinação a ser dada -ao bem e ainda
determinar a sua reversão ao patrimônio do Estado, na hipótese do
não-atendimento do objetivo fixado, no prazo de cinco anos, o que nos
leva a apresentar emenda à proposição.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 341/2003
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta lei.".

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Maria Olívia.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°359/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei n° 359/2003
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Cláudio o
imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para apreciação.

Nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, passamos ao
exame preliminar da proposição quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o objetivo de autorizar o Poder

Executivo a doar parte do imóvel de propriedade do Estado,
constituído de terreno com área de aproximadamente 360m 2 , com
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benfeitorias, no qual se acha instalado um posto de saúde, para
que o município possa construir um clube de mães.

Devemos ressaltar que qualquer alienação de propriedade do
Estado deve ser feita com observância simultânea de normas do
direito privado e de preceitos de natureza constitucional e
administrativa. Na espécie, devemos atentar principalmente para o
que dispõe o art. 18, "caput", da Constituição mineira, o art. 17, c/c O

art. 25, da Lei Federal n°8.666, de 21/6/93, o art. 16, c/c o art. 116, da
Lei Estadual n° 9.444, de 25/11/87, e os arts. 538 e seguintes do
Código Civil.

Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, via de regra, a
validade do contrato de doação realizado pelo Estado com bem imóvel
de sua propriedade depende da outorga de específica autorização
legislativa, da existência de interesse público claramente justificado e
da realização de avaliação e de licitação. Ademais, o bem não pode
estar afeto a finalidade administrativa especial.

De pronto, verificamos estar o imóvel que se pretende doar
abrigando unidade de saúde, em uma parte; em outra, está ocioso. O
interesse público que envolve a operação é evidente. Como se sabe,
a doação em referência possibilitará ao município manter e construir
instalações destinadas ao atendimento da população, condizentes
com as suas necessidades.

No que tange à realização de licitação, no caso em análise,
apresenta-se descabida. Estamos em face de hipótese de dispensa
de certame licitatório, claramente expressa no art. 17, 1, 'b", da Lei
Federal n° 8.666, de 21/6/93. Ademais, mesmo se a lei não tivesse
formalizado a dispensa, deveríamos ponderar que apenas ao poder
público municipal interessa o bem para dar consecução aos objetivos
que ele se propôs. Quanto à avaliação, não nos cabe observar senão
que há de ser realizada pelo órgão competente do Poder Executivo e,
obviamente, deverá constar da escritura pública de doação a ser
formalizada em cartório competente.

Ressaltamos que o interesse público justificador da operação deve
ser revestido de garantias. Com esse fim, foi devidamente explicitada
a destinação a ser dada ao bem e ainda determinada a sua reversão
ao patrimônio do Estado, na hipótese de não-atendimento do objetivo
fixado, no prazo de 3 anos.
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Finalmente, devemos mencionar que se encontra nos autos do

processo o Ofício n° 933/2003/SEPLAG, que se faz acompanhar da
Nota Técnica n° 33/2003, com manifestação favorável ao negócio
jurídico proposto, sugerindo que não deve ser doado apenas parte do
imóvel, mas ele todo, pois a sua transferência atenderá não apenas
ao propósito de se construir um clube de mães, mas possibilitará ao
município gerenciar melhor sua unidade de saúde.

Em vista da sugestão apresentada pelo Poder Executivo e havendo
necessidade de se fazerem outras alterações de forma no projeto,
apresentamos-lhe substitutivo ao final deste parecer.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 359/2003 na
forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cláudio o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica autorizado o Poder Executivo a doar ao Município de

Cláudio imóvel nele situado, na Rua Múcio Guimarães Tolentino,
Distrito de João Alexandre, constituído de terreno e benfeitorias, com
área total de 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados),
matrícula n° 3.104, a f Is. 572 do Livro 2-D, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Cláudio.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de um clube de mães e à manutenção do posto de saúde
nele instalado.

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 artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Maria Olívia.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°360/2003
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em análise tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa
Rita de Caldas o imóvel que menciona.

Após publicação, foi o projeto distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para ser apreciado, conforme determina o art. 188 do Regimento
Interno.

Nos termos do art. 102, 1111, "a", do Regimento Interno, passamos ao
exame preliminar da matéria quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição em causa tem por objetivo autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Santa Rita de Caldas imóvel incorporado ao
patrimônio do Estado no ano de 1950 por meio de doação efetivada
por José Lázaro Pereira e sua mulher, Amélia Paulina Pereira.

O bem, destinado à construção de uma unidade escolar, nos termos
do Convênio Especial de 1949, celebrado entre o Estado e o
Ministério da Educação e Saúde, não logrou o objetivo para o qual
fora doado, até a presente data.

Por outro lado, a Prefeitura daquele município manifestou o
interesse de instalar no imóvel casas para habitação popular.

Salientamos que a medida proposta está sujeita, além do exigido
pelo art. 18 da Carta mineira, aos ditames da Lei Federal n° 8.666, de
21/6/93, que institui regras para licitações e contratos da
administração pública no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios. No caso em questão, é de
especial interesse o seu art. 17, por estabelecer que a alienação de
bens pertencentes a tais entidades, subordinada à existência de
interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação
e, em se tratando de imóvel, dependerá de autorização legislativa, não
estando ele afeto a finalidade administrativa especial.

De pronto, verificamos que o objeto da doação não está destinado
ao serviço público especial; na verdade, está desocupado e sem
serventia para o Estado.

No tocante ao interesse público que envolve a operação, ele é
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evidenciado pelo fato de que, com a doação, o município poderá
dar destinação ao imóvel condizente com as necessidades da
população carente lá fixada no que diz respeito à construção de
moradias para ela. Além disso, o próprio Poder Executivo, por meio da
Secretária de Planejamento e Gestão - SEPLAG -,manifestou-se
favoravelmente à referida doação (Ofício n° 1.529/2003,
acompanhado da Nota Técnica n° 23/2003). Dessa forma, a
autorização deste Legislativo, aliada ao interesse do Executivo em
colocar o preceito legal em prática, propiciará a efetiva concretização
do negócio jurídico.

Com relação à concorrência e à avaliação exigidas pelos textos
legais, cabe-nos observar que esta será realizada por órgão
competente do Poder Executivo. Já aquela não se aplica à hipótese,
por se tratar de uma exceção prevista em lei que afasta a necessidade
de realizá-la quando o imóvel for doado a ente da Federação e estiver
desvinculado de finalidade que possua interesse público.

Assim sendo, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais
que disciplinam a matéria, não encontramos óbice constitucional nem
legal à sua tramitação nesta Casa.

Apresentamos-lhe emenda para aprimorar a sua redação e fazer
consignar a matrícula correta do imóvel, conforme sugestão
apresentada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, na
nota técnica encaminhada a esta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 360/2003,
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art.1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Santa Rita de Caldas o imóvel situado no Distrito de São Bento de
Caldas, nesse município, constituído por um terreno com área
aproximada de 12.321m 2 (doze mil trezentos e vinte um metros
quadrados), registrado sob o n° 13.042, a tis. 221 do livro 3-0, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita de
Caldas.".

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
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Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Maria Olivia.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°431/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do projeto de lei em
tela, pretende seja autorizado o Poder Executivo a doar ao Município
de Poço Fundo o imóvel que especifica.

Publicada em 3/4/2003, foi a matéria encaminhada a esta Comissão
de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao seu exame
preliminar com relação aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O objeto da proposição que ora analisamos é constituído por um

terreno com área aproximada de 12.480m 2 e benfeitorias, onde
funciona a Escola Municipal do Barreiro. Como a responsabilidade da
gestão e da conservação da unidade ali instalada é do município, há a
necessidade de se formalizar a transferência de domínio do imóvel,
para que o ente municipal possa exercer o seu "munus".

A doação é contrato civil que objetiva a transferência graciosa de um
bem do patrimônio do doador para o do donatário. Quando realizado
entre particulares, o contrato é regulado apenas pelos arts. 538 e
seguintes do Código Civil Brasileiro. Quando uma das partes é o
poder público, rege-se a avença por aquelas disposições, acrescidas
por regras de direito público.

No caso em questão, ambos os contraentes são pessoas de direito
público e, por isso, submetem-se tanto aos preceitos civis quanto aos
preceitos da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que institui normas
gerais para as licitações e contratos da Administração Pública; da Lei
n° 9.444, de 25/11187, que dispõe sobre as licitações e contratos da
administração centralizada e autárquica do Estado; sem se esquecer
de mencionar o art. 18 da Carta mineira.

Qualquer um desses dispostivos exige, para a formalização do
contrato, a autorização legislativa e esta só poderá ser concedida se
for verificado o atendimento aos requisitos civis que são próprios ao
caso e aos administrativos que lhe são incidentes. Entre os primeiros
está a forma e a disposição de vontade; já entre os últimos, o
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atendimento prioritário ao interesse público.

Com respeito à disposição de vontade, apontamos, nos autos do
processo, informação do Poder Executivo consubstanciada no
Of/1 .526/2003/SEPLAG, da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, acompanhado da Nota Técnica n° 9/2003, de que há
concordância de se fazer a transferência do bem ao patrimônio do
município, tendo em vista que ali funciona unidade de ensino do
donatário.

A administração, por seus agentes, não tem a disponibilidade dos
bens que estão sob sua guarda, por se tratar de coisas públicas que
deverão atender prioritariamente ao interesse geral. Fazendo uma
análise do motivo que norteia o contrato de doação aqui proposto,
podemos vislumbrar que subjaz a ele os princípios disciplinadores da
matéria, porquanto, ao ser transferido ao patrimônio do município, o
bem será utilizado para o desenvolvimento de ação na área
educacional, beneficiando toda a comunidade de Poço Fundo,
atendendo a avença proposta ao interesse público.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n°431/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Maria Olívia.
PARECER PARA 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°438/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto, o projeto de lei em tela visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Indianópolis o
imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 4/4/2003, foi a matéria
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Diploma Procedimental.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária

autorização legislativa para que se faça a transferência de titularidade
de bem imóvel público ao patrimônio do Município de Indianópolis,
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constituído de terreno com área de 10.506,25m 2. De acordo com o
parágrafo único do seu art. 1°, no imóvel será construída uma escola.

A autorização legislativa é uma das formas de controle político que
este Poder exerce previamente sobre os atos do Executivo e é
requisito essencial para a realização do contrato de doação, estando
prevista no art. 18 da Constituição do Estado.

A Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências, em sua Seção VI, ao
tratar das alienações, no art. 17 e estabelece as normas que deverão
ser observadas para alienação de bens da administração, merecendo
destaque o inciso 1 desse artigo, que impõe a necessidade de
autorização legislativa quando se tratar de alienação de bem imóvel.

Resta claro que a autorização deste Parlamento para que se possa
celebrar contrato de doação de imóvel entre entes estatais está
condicionada à existência de interesse público devidamente justificado
e à avaliação prévia, além da certeza de estar o objeto doado sem
destinação ou ocioso; nesse caso, se não estiver, pesa sobre ele um
dos atributos do regime jurídico dos bens públicos, ou seja, a
inalienabilidade.

Verificamos que o imóvel está sem destinação pública e o interesse
que envolve a operação está evidenciado no fato de que o município
pretende nele construir unidade de ensino, atendendo assim à
demanda da coletividade.

No que tange à realização de licitação, no caso em análise estamos
em face de hipótese de dispensa do certame licitatório (art. 17, 1,
Lei n° 8.666). Se esse diploma não tivesse formalizado a dispensa,
ainda assim diríamos que ela é dispensável, porque apenas ao poder
público municipal interessa o bem para dar-lhe destinação compatível
com os interesses educacionais dos munícipes.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve estar revestido de garantias, que neste caso
estão previstas no art. 20 do projeto em questão, que estabelece o
retorno do bem ao patrimônio da entidade doadora se no termo
avençado não lhe for dada a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°
4381/2003, nos termos apresentados.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

Batista - Maria OUvia.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°735/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Cabo Verde o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo", de 23/5/2003 e
vem agora a esta Comissão para ser examinada quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 102, III, 'a".
do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme preceitua o art. 18 da Constituição mineira, a alienação de

bem imóvel público depende de prévia autorização legislativa, daí a
apresentação do projeto de lei sob comento.

A matéria está disciplinada, ainda, pela Lei Federal n° 8.666, de
21/6/93, que regulamenta o art. 37 da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá
outras providências; e pela Lei Estadual n° 9.444, de 25/11/87, que
tem o mesmo objetivo de regulamentar as licitações e contratos no
âmbito do Estado.

Consoante os dispositivos das normas legais citadas, a validade da
doação de imóvel de propriedade do poder público depende de
autorização legislativa específica, da existência de interesse público,
de avaliação prévia e de licitação. Ademais, o bem não pode estar
destinado a finalidade administrativa especial.

De pronto, verificamos que a lei emanada deste Parlamento é
necessária porque a administração pública não é livre para adquirir ou
alienar seus bens, tal como o faz o particular. Os seus atos são
vinculados e devem obedecer não apenas aos princípios que a
conformam, mas também às normas legais.

Esclarecemos tratar o imóvel de terreno urbano do Estado, que
possuía o fim de abrigar, como efetivamente o fez por certo período,
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unidade de ensino da rede estadual, que foi municipalizada. Hoje,
ali funciona a Escola Municipal Pedro Alcântara Ferreira, que para
atender adequadamente à comunidade, o Município de Cabo Verde
deverá providenciar reformas e ampliações no prédio, somente
possíveis de ser realizadas se o bem lhe pertencer.

Por estar vinculado à Secretaria de Educação, esta foi consultada
sobre a sua transferência e manifestou-se favoravelmente (Ofício n°
739-2003-SEPLAG), para que o município possa dar cumprimento aos
termos dos convênios atinentes ao seu novo papel na disseminação
do ensino. No que tange, portanto, ao interesse público, temos a
certeza de que será atendido, pois apenas sendo proprietário do
imóvel, o ente municipal pode destinar recursos de seu orçamento
para sua manutenção e reforma, incrementando a oferta de ensino,
com melhor qualidade, em sua circunscrição territorial.

Quanto à obrigatoriedade de se realizar o certame licitatório, no caso
em análise apresentada-se descabida, uma vez que a dispensa no
referido certame está prevista no art. 17, 1, "b", da Lei Federal n°
8.666/1993. Quanto à avaliação, informamos, será realizada por
equipe designada para tal fim pelo Poder Executivo, e seus valores
serão devidamente consignados na escritura pública de transferência
do bem.

Assim sendo, o projeto de lei sob comento atende às exigências da
legislação em vigor, não havendo óbice que impeça a autorização
legal para que se efetive a alienação em causa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 735/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

Batista - Maria Olivia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°736/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do projeto de lei em
tela, pretende autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município
de Cabo Verde.

A proposição em referência foi publicada em 23/5/2003 e a seguir

rAC



1963
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida consubstanciada na proposição trata de uma das formas

de alienação de bem público, devendo estar em conformidade com os
preceitos de natureza constitucional e administrativa que regem a
matéria.

Na ordem constitucional, há que se ressaltar o estatuído pelo art. 18
da Constituição mineira, que exige a autorização legislativa para a
aquisição onerosa e a alienação de bens imóveis públicos. No plano
infraconstitucional, devemos atentar ao que está prescrito no art. 17
da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI,
da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências e que exige, para
alienação dos imóveis do poder público, a autorização legislativa e a
subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.
Também o Estado expediu norma semelhante, consubstanciada na
Lei n° 9.444, de 25/11/87.

Para o exame a cargo desta Comissão, devemos observar se as
exigências legais foram cumpridas, principalmente no que tange ao
interesse público. Cumpre salientar aqui que, ocorrida a
municipalização do ensino, cabe ao município administrar tudo o que
se refere à educação, inclusive os prédios onde funcionam as suas
escolas. No caso a que alude o projeto de lei ora analisado, a unidade
de ensino foi municipalizada e o imóvel continua sendo de
propriedade estatal, o que dificulta, em muito, administrá-lo e mantê-
lo, de forma a atender satisfatoriamente às demandas pelos serviços
da unidade ali instalada.

Assim, é justo que se transfira o seu domínio ao município a título
gratuito, como forma de proporcionar agilidade quando houver
necessidade de solucionar de maneira rápida e eficaz os problemas
na rede física de ensino.

O Executivo, gestor dos bens estatais, por intermédio de
manifestação do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão,
acha plenamente justificada a transferência de titularidade, conforme
os termos do Oficio n° 941/2003-SEPLAG, acompanhado da Nota
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Técnica n° 39/2003.

Plenamente justificado o projeto e atendidos os preceitos da
legislação em vigor, não vislumbramos óbice à autorização legal
pleiteada por seu intermédio.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 736/2003, na forma original.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003,
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

Batista - Maria Olívia.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°737/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do Projeto de Lei n°
737/2003, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Cabo Verde o imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/5/2003, foi a matéria
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária para deliberação.

Compete-nos proceder ao exame preliminar da proposição quanto
aos aspectos jurídico, constitucional e legal, seguindo os ditames do
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem como finalidade obter a autorização

deste Legislativo para que o Poder Executivo possa doar ao Município
de Cabo Verde imóvel rural, com área de 10.425m2, onde funciona
unidade de ensino local, a Escola Municipal Oscar Ornelas.

Os bens do Estado, não estando afetados a finalidade pública,
podem ser alienados por meio tanto de institutos do direito privado
quanto dos de direito público, bastando que se obedeçam às
disposições legais.

Os requisitos para a celebração de um contrato de doação, tal como
pretendido no projeto de lei que ora analisamos, estão descritos nas
normas civis que dispõem sobre esse tipo de avença e nas normas
administrativas que lhe são incidentes. Assim, consta do art. 17 da Lei
n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição
Federal e dá outras providências, o seguinte:
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"Art. 17 - A alienação de bens da Administração Pública,

subordinada à existência de interesse público devidamente justificado,
será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

- quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos
da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e,
para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de
avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência,
dispensada esta nos seguintes casos:".

O texto condiciona a alienação de bens imóveis públicos a duas
formalidades principais: a existência de interesse público devidamente
justificado e a autorização legislativa. A supremacia do interesse
público vincula a autoridade administrativa em qualquer atuação,
principalmente naquela que disporá de parte do patrimônio do Estado,
isso porque a administração, por seus agentes, não tem a
disponibilidade dos bens que estão sob a sua guarda.

Fazendo uma avaliação do motivo que norteia o interesse no
contrato de doação aqui proposto, podemos ver com clareza que
subjaz a ele princípios conformadores da administração pública,
porquanto, transferido ao patrimônio do município, o bem será
utilizado para o desenvolvimento de ações na área educacional,
beneficiando toda a comunidade de Cabo Verde.

Quanto às demais exigências - necessidade de avaliação prévia e
licitação -, afirmamos ser esta última dispensável no caso da doação
e, quanto à primeira, o meio técnico de apuração do valor de qualquer
bem há de ser realizado por pessoa devidamente habilitada,
designada pelo próprio Poder Executivo e deverá constar do
instrumento de transferência de propriedade.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 737/2003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

Batista - Maria Olivia.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.095/2003
(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 20 , do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n°

1.095/2003 "dispõe sobre o custeio das taxas de energia elétrica e de
água dos Hospitais Universitários Públicos sediados em Minas
Gerais".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/9/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão de Constituição e Justiça e à de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

Em reunião realizada no dia 23/10/2003, foi a proposição baixada
em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG - para que o referido órgão informe a esta Casa o impacto
econômico-orçamentário resultante da possível aprovação do projeto.

Saliente-se que o Projeto de Lei n° 1.104/2003, de autoria do
Deputado Fahim Sawan, foi anexado à proposição em tela, por
determinação do Presidente da Assembléia Legislativa, em razão da
semelhança de conteúdo, conforme prevê o § 2 0 do art. 173, do
Regimento Interno. Sendo assim, torna-se indispensável que se
proceda à análise da proposição anexada, conforme determina a
Decisão Normativa da Presidência n° 12, de 2003.

Em reunião realizada no dia 10/12/2003, foi apresentado parecer
concluindo pela juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade
do projeto, o qual foi rejeitado pelos membros da Comissão.

Encarregado da elaboração de novo parecer, passamos a
fundamentá-lo nos termos do citado dispositivo regimental.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o escopo de atribuir ao Poder

Executivo a responsabilidade pelo pagamento das contas de energia
elétrica e de água dos hospitais universitários mantidos por
instituições públicas de ensino superior. Para fazer jus ao benefício,
tais hospitais deverão destinar, pelo menos, 70% dos leitos ao
Sistema Unico de Saúde - SUS. E o que prescreve o art. l°do projeto,
ao passo que o art. 2° autoriza o Executivo a abrir os créditos
suplementares que forem necessários para fazer face às despesas
decorrentes da futura norma jurídica.

O problema principal do projeto em análise consiste na assunção,
pelo poder público, de despesa de caráter continuado, sem a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro e sem a indicação da
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origem dos recursos para seu custeio. Nesse particular, existe
clara contradição entre o texto do projeto e a Lei Complementar
Federal n° 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, que
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. O "caput"
do art. 17 da mencionada lei complementar define despesa obrigatória
de caráter continuado como 'despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a
obrigação legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios". O § 10 do citado art. 17 determina que a criação ou a
majoração dessa despesa deverá ser instruída com a "estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois subseqüentes".

O que se deve enfatizar é que as disposições previstas na
mencionada lei federal funcionam como normas gerais vinculantes
para os Estados e municípios, de maneira que a ausência de estudo
que comprove o impacto orçamentário e financeiro da despesa a ser
criada é motivo bastante para caracterizar a inconstitucionalidade da
matéria. Como o projeto sob comento não está instruído com essa
estimativa nem com a fonte dos recursos para seu custeio - o que
constitui vício jurídico insuperável -, torna-se inviável sua tramitação
nesta Casa Legislativa.

Além desse defeito atinente ao conteúdo, o projeto apresenta uma
impropriedade terminológica ao mencionar "custeio das taxas de
energia elétrica", quando, na verdade, não se trata dessa modalidade
tributária, e sim de tarifa ou preço público. A taxa é uma espécie de
tributo que tem por fundamento constitucional o exercício do poder de
polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, colocados à disposição do contribuinte,
conforme determina o art. 145, II, da Constituição da República. Trata-
se de imposição fiscal de natureza compulsória, sujeita ao princípio da
reserva legal, pois só pode ser instituída ou extinta mediante lei
formal. A tarifa de energia elétrica é uma modalidade de preço público,
cobrado principalmente pelos concessionários e pelos permissionários
de serviços públicos, em razão do uso efetivo desses serviços por
parte dos usuários; é, portanto, de natureza facultativa. A tarifa é uma
forma tradicional de remuneração das atividades executadas pelos
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delegatários do poder público e tem o objetivo de garantir o
equilíbrio financeiro do contrato e os investimentos necessários à
atualização e modernização do serviço. Isso demonstra que preço
público e taxa são institutos nitidamente distintos.

No tocante à diligência solicitada à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, o titular da Pasta, Sr. Antônio
Augusto Anastasia, informa a esta Casa, por meio do OF.GAB.SEC.N°
1.451103, que não é possível calcular o montante da despesa prevista,
em face da amplitude da medida constante no projeto. Ademais,
esclarece que o Estado passa por sérias dificuldades financeiras e
que a eventual aprovação da matéria poderia comprometer as receitas
e a busca do equilíbrio fiscal.

Quanto ao Projeto de Lei n° 1.104/2003, constata-se que possui
comando análogo ao do Projeto de Lei n° 1.095/2003, salvo em dois
aspectos: aquele faz menção explícita a Hospitais de Clínicas como
beneficiários da medida prevista, expressão que não consta neste,
além de não conter dispositivo que autorize o Executivo a abrir
créditos suplementares. Entretanto, tais elementos são irrelevantes
para modificar o plano da exposição, de modo que a argumentação
jurídica apresentada serve de fundamento para ambas as
proposições.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.095/2003.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.222/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 121/2003, fez
remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que visa a autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Grupiara o imóvel que
especifica.

Publicada em 7/11/2003, foi a matéria distribuída a esta Comissão
de Constituição e Justiça, que deverá examiná-la preliminarmente
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com relação aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O objeto da proposição em comento é um terreno urbano com área

de 375 m2 e benfeitorias, onde funciona hoje um posto de saúde.
Como a responsabilidade da gestão da unidade de saúde ali situada

é do município, o Estado pretende formalizar a transferência de
domínio do bem para que o ente municipal possa melhor administrá-lo
e conservá-lo.

A alienação de imóvel do Estado deve fazer-se com a observância
das normas de direito privado, especificamente aquelas do Código
Civil Brasileiro que dispõem sobre venda, permuta, doação ou dação
em pagamento, mais os preceitos de natureza constitucional e
administrativa.

Aplicam-se ao caso, portanto, as regras do art. 538 e seguintes do
Código Civil, o art. 18 da Carta Política mineira e os arts. 16 e 17 da
Lei n° 9.444, de 2717198, além das regras gerais emanadas da Lei
Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração e dá outras providências.

Dessa forma, o contrato de doação envolvendo bem público restará
perfeito se atender aos requisitos civis, que lhe são próprios, e aos
administrativos, que lhe são incidentes. Entre os primeiros, estão a
disposição de vontade e a forma; já entre os últimos, a lei autorizativa,
o atendimento prioritário ao interesse público e, em alguns casos, a
licitação.

Está evidente que é pensando exatamente no interesse público que
o Chefe do Poder Executivo encaminha mensagem a esta Casa
pedindo a referida autorização.

Essa característica deve estar presente em todos os contratos da
administração pública, ainda que regidos pelo direito privado. E
sempre o interesse público que se tem de ter em vista, sob pena de
desvio de conduta no exercício do poder.

A área a que alude o projeto de lei em tela está a serviço do Sistema
único de Saúde e ao ser transferida ao município será melhor
dimensionada para as tarefas ali realizadas.

No que tange à necessidade da licitação, acrescentamos que, neste
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caso específico, a hipótese apresenta-se descabida - é o que
estabelecem os termos inscritos no art. 17, 1, "b", da Lei Federal n°
8.666, de 21/6/93, que rege a matéria.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.22212003.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

Batista - Maria Olívia.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI I'J° 1.226/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a política de saúde ocupacional para os servidores
públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 7/11/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo dispor sobre a política de saúde

ocupacional para o servidor público do Estado de Minas Gerais, com
vistas à proteção dos riscos decorrentes de condições ambientais e
organizacionais de trabalho, à prevenção e detecção de agravos, à
recuperação e reabilitação da saúde e à capacidade de trabalho e
qualidade de vida, envolvendo as áreas de Medicina e Segurança do
Trabalho e Higiene Ocupacional.

Nos termos da proposição, a política de saúde ocupacional do
servidor público estadual é um conjunto de programas, planos,
projetos e ações para promoção e proteção da saúde, com as
diretrizes por ela estabelecidas; todavia, cumpre observar que a
proposição está tratando de matéria relacionada com o regime jurídico
de servidor público, que, de acordo com o entendimento
jurisprudencial, corresponde ao "conjunto de normas que disciplinam
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os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais,
mantidas pelo Estado com os seus agentes" (ADIN 1381 MC/AL -
Alagoas).

Como a matéria prevista no projeto dispõe sobre uma política
voltada para os profissionais da administração pública, ou seja, os que
mantêm vinculo empregatício com o poder público, verifica-se a
existência de uma afinidade entre o conteúdo do projeto e o regime
jurídico a que a se refere a Constituição da República.

E regra de processo legislativo, dada a sua implicação com o regime
constitucional da separação e independência dos poderes, a
observância obrigatória, pelos Estados federados, das normas do
processo legislativo federal, de forma que leis que disponham sobre
regime jurídico de servidores públicos são de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo (C.F., art. 61, § l O , letra "c").

Assim, nos termos do art. 66, III, letra "c", da Constituição mineira, é
matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado o regime
jurídico único dos servidores públicos dos órgãos da administração
direta, autárquica e fundacional, incluído o provimento de cargo,
estabilidade e aposentadoria, reforma e transferência de militar para a
inatividade.

Vê-se, portanto, que a proposição em exame encontra óbices
constitucionais que impedem a sua tramitação nesta Casa.

Ademais, a matéria tem reflexos nas finanças públicas, o que
exigiria a observância da exigência de prévia dotação orçamentária.

Conclusão
Concluímos,	portanto,	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegàlidade do Projeto de Lei n°
1.226/2003.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 36/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 36/2003, de autoria do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 5.301, de 16 de outubro de
1969, que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado
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de Minas Gerais, e dá outras providências, foi aprovado no 20
turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 36/2003
Dá nova redação aos arts. 206, 207 e 214 da Lei n° 5.301, de 16 de

outubro de 1969, que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais, e ao art. 104 da Lei n° 5.406, de 16 de
dezembro de 1969, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os arts. 206 e 207 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de

1969, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 206 - Promoção é o acesso gradual e sucessivo das praças da

Polícia Militar a graduação ou classe superior e será concedida pelo
Comandante-Geral da Corporação duas vezes por ano, nos dias 9 de
junho e 25 de dezembro.

Art. 207 - A promoção será concedida por antigüidade, merecimento,
tempo de serviço, necessidade de serviço, ato de bravura ou post
mortem" respeitado o disposto no art. 206 e o número de vagas
existente.

§ 1° - A promoção por tempo de serviço é exclusiva de Cabos e
Soldados da ativa.

§ 2° - A promoção por necessidade de serviço, ato de bravura ou
"post mortem" poderá ser concedida em qualquer época.

§ 3 0 - Excetuam-se do disposto neste artigo as promoções a Cabo e
a 3 0-Sargento, que obedecerão ao disposto no art. 60 deste Estatuto.".

Art. 2 0 - A Seção V do Capítulo II da Lei n° 5.301, de 16 de outubro
de 1969, passa a denominar-se "Da Promoção por Tempo de Serviço
e por Antigüidade", passando o art. 214 a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 214 - A promoção por tempo de serviço é devida ao Soldado e
ao Cabo que tiverem, no mínimo, dez anos de efetivo exercício na
mesma graduação e que satisfizerem os seguintes requisitos:
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- estar, no mínimo, no conceito 6-24 ou equivalente, nos

termos da Lei n° 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o
Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais;

II - estar, exceto o Soldado, apto no treinamento policial básico ou
equivalente, nos termos de normatização administrativa baixada pelo
Comandante-Geral;

III - não estar "sub judice", nos termos deste Estatuto.
§ 1 0 - Das vagas existentes para a graduação de 3°-Sargento até a

data da promoção, SO% (cinqüenta por cento) serão preenchidas
mediante promoção por tempo de serviço, com preferência para o
militar que tiver maior tempo de efetivo exercício na graduação.

§ 20 - O Cabo que preencher os requisitos para promoção a 3°-
Sargento e se enquadrar dentro das respectivas vagas será inscrito,
automaticamente, em curso de formação específico, ficando a
promoção condicionada a seu aproveitamento no curso.

§ 30 - A promoção por tempo de serviço à graduação de Cabo
independe da realização do curso de formação específico.

§ 40 - A promoção por antigüidade cabe à praça mais antiga da
graduação, satisfeitos os requisitos previstos neste Capitulo.

§ 50 - Aos Cabos dispensados definitivamente, em decorrência de
ato ou fato proveniente do serviço, devidamente apurados, serão
asseguradas condições especiais de treinamento para promoção por
tempo de serviço.".

Art. 3° - O Soldado que, na data de publicação desta lei, houver
cumprido os requisitos estabelecidos no art. 214, "caput" e seus
incisos 1 e III, da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, com a
redação dada por esta lei complementar, será, no prazo de até
noventa dias, beneficiado com a promoção por tempo de serviço,
independentemente das datas para promoção definidas naquela lei.

Parágrafo único - As instituições militares promoverão as
adaptações que se fizerem necessárias na quantidade e na agenda
anual de realização de cursos para atender à demanda gerada pelo
disposto no § 20 do art. 214 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de
1969, com a redação dada por esta lei complementar.

Art. 40 - O ai. 104 da Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de 1969,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 104 - As promoções obedecerão a critérios de antigüidade,
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merecimento, ato de bravura e tempo de serviço, devendo ocorrer
anualmente, nos meses de junho e dezembro.".

Art. 50 - Os casos omissos decorrentes da aplicação do art. 4 0 desta
lei complementar serão regulamentados pelo Poder Executivo no
prazo de noventa dias.

Art. 60 - Esta lei complementar será regulamentada no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - DjaJma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N°42/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar n° 42/2003, de autoria do

Governador do Estado, que dispõe sobre as Assessorias Jurídicas
dos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo, altera
denominação, transforma e cria cargos e dá outras providências, foi
aprovado no 2° turno com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 42/2003
Dispõe sobre as Assessorias Jurídicas dos órgãos da Administração

direta do Poder Executivo, transforma e cria cargos e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Assessoria Técnica da estrutura orgânica dos órgãos da

Administração direta do Poder Executivo encarregada da consultoria e
do assessoramento jurídico dos respectivos órgãos passa a
denominar-se Assessoria Jurídica.

Parágrafo único - O disposto no 'caput" deste artigo não se aplica à
Secretaria de Estado de Governo e ao Escritório de Representação do
Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília.
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Art. 2 0 - As Assessorias Jurídicas são unidades setoriais de

execução da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, à qual se
subordinam tecnicamente, e integram a estrutura administrativa dos
órgãos da Administração direta do Poder Executivo.

Art. 3 0 - As Assessorias Jurídicas compete cumprir e fazer cumprir,
no âmbito dos órgãos a que se subordinam administrativamente, as
orientações do Advogado-Geral do Estado no tocante a:

- prestação de assessoria e consultoria jurídicas ao titular do órgão;
II - coordenação das atividades de natureza jurídica;
III - interpretação dos atos normativos a serem cumpridos pelo órgão

ou por entidade a ele vinculada;
IV - elaboração de estudos e preparação de informações por

solicitação do titular do órgão;
V - assessoramento ao titular do órgão no controle interno da

legalidade administrativa dos atos a serem praticados pelo órgão ou
por entidade a ele vinculada;

VI - exame prévio de:
a) edital de licitação, convênio, contrato ou instrumentos

congêneres, a serem celebrados e publicados;
b) ato pelo qual se reconhece a inexigibilidade ou se decide pela

dispensa ou retardamento de processo de licitação;
VII - fornecimento à Advocacia-Geral do Estado de subsídios e

elementos que possibilitem a defesa do Estado em juízo, bem como a
defesa dos atos do titular e de outras autoridades do órgão.

Parágrafo único - Compete ao Advogado-Geral do Estado dirimir as
controvérsias eventualmente registradas entre os órgãos de
consultoria e assessoramento jurídicos do Estado.

Art. 4° - A Assessoria Jurídica de que trata esta lei complementar
fica vedada a representação judicial e extrajudicial do Estado.

Art. 50 - A Advocacia-Geral do Estado, por determinação do
Governador do Estado, poderá assumir a representação judicial e
extrajudicial e o assessoramento jurídico de autarquia ou fundação do
Estado.

Art. 60 - A Assessoria Técnica de Administração da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - passa a denominar-se
Assessoria Jurídico-Administrativa.

§ 1° - Aplica-se o disposto nos arts. 3 0 e 40 desta lei complementar à
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Assessoria Jurídico-Administrativa da SEPLAG, e o disposto no §
l°do art. 70 aos pareceres por ela emitidos.

§ 2° - Aplica-se o disposto nos § 3 0 e 40 do art. 90 desta lei
complementar para o provimento do cargo de Assessor-Chefe, código
MG-09, símbolo AC-09, destinado à Assessoria Jurídico-
Administrativa.

Art. 70 - O parecer do Advogado-Geral do Estado, aprovado pelo
Governador do Estado:

- quando publicado, obriga toda a Administração;
II - quando não publicado, obriga as autoridades que dele devam

tomar conhecimento.
§ 1° - Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral do

Estado aqueles que, emitidos pelas Assessorias Jurídicas, sejam por
ele aprovados e submetidos ao Governador do Estado.

§ 2° - Os pareceres aprovados pelo Advogado-Geral do Estado
inserem-se em coletânea denominada "Pareceres do Advogado-Geral
do Estado", a ser editada pelo órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 8 0 - A Súmula Administrativa da Advocacia-Geral do Estado,
resultante de jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores da
União ou, nos casos do direito local, do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, editada pelo Advogado-Geral do Estado e publicada
no órgão oficial de imprensa do Estado por três vezes sucessivas,
vincula os órgãos e entidades da Administração direta e indireta do
Estado.

Ad. 9 0 - Ficam transformados, no quadro especial de cargos de
provimento em comissão da Administração direta do Poder Executivo
a que se referem o Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de
2003, e o Anexo 1 do Decreto n° 43.187, de 10 de fevereiro de 2003,
os seguintes cargos de provimento em comissão:

- um cargo de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05, em um
cargo de Assessor Jurídico-Chefe, código MG-99, símbolo GF-09, de
recrutamento amplo, mantida a remuneração do cargo;

II - seis cargos de Assessor-Chefe, código MG-24, símbolo AH-24,
em seis cargos de Assessor Jurídico-Chefe, código MG-99, símbolo
GF-09, de recrutamento amplo, mantida a remuneração do cargo.

§ 1° - Fica incluída, no Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de
janeiro de 2003, e no Anexo 1 do Decreto n°43.187, de 10 de fevereiro
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de 2003, a classe de cargos de Assessor Jurídico-Chefe, código
MG-99, símbolo GF-09.

§ 2 0 - Fica incluída, no Grupo de Direção Superior de que trata o
Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de 1995, a classe de cargos de
Assessor Jurídico-Chefe, código MG-99, símbolo GF-09.

§ 30 - O cargo de Assessor Jurídico-Chefe, código MG-99, símbolo
GF-09, é privativo de Bacharel em Direito diplomado e inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB -, no mínimo dois anos antes
da data de sua nomeação para o cargo.

§ 40 - Os cargos da classe de Assessor Jurídico-Chefe. código MG-
99, símbolo GF-09, são de livre nomeação do Governador do Estado,
ouvido previamente o Advogado-Geral do Estado.

Art. 10 - A classe de cargos de Assessor Técnico a que se referem o
Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, e o Anexo 1
do Decreto n° 43.187, de 10 de fevereiro de 2003, código MG-18,
símbolo AT-18, passa a denominar-se classe de cargos de Assessor
Jurídico, mantidas a codificação e a remuneração do cargo.

Parágrafo único - O cargo de Assessor Jurídico é privativo de
Bacharel em Direito.

Art. 11 - Ficam criados, no quadro especial de cargos de provimento
em comissão da Administração direta do Poder Executivo a que se
referem o Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, e
o Anexo 1 do Decreto n° 43.187, de 10 de fevereiro de 2003, três
cargos de provimento em comissão de Assessor li, código MG-12,
símbolo AD-12.

Art. 12 - O cargo de Procurador-Geral Adjunto do Estado, código
0651, constante no Anexo da Lei Complementar n° 30, de 10 de
agosto de 1993, passa a denominar-se Advogado-Geral Adjunto do
Estado, mantidas a codificação e a remuneração do cargo.

Art. 13 - Fica extinto o cargo de Subprocurador-Geral da Fazenda
Estadual, código DPF-2, constante no Anexo da Lei Complementar n°
35, de 29 de dezembro de 1994.

Art. 14- Ficam criados, no Anexo da Lei Complementar n°30, de 10
de agosto de 1993, os seguintes cargos de provimento em comissão:

- um cargo de Advogado-Geral Adjunto do Estado, código 0651,
com a remuneração referida no art. 12 desta lei complementar;

II - um cargo de Corregedor, código 0660, com remuneração
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correspondente ao cargo de provimento em comissão de
Procurador Regional, código 0653;

III - um cargo de Corregedor Auxiliar, código 0661, com
remuneração correspondente ao cargo de provimento em comissão
de Consultor-Técnico, código 0654.

Art. 15 - Fica transformado, no Anexo da Lei Complementar n° 30,
de 10 de agosto de 1993, um cargo de provimento em comissão de
Procurador-Chefe, código 0652, em um cargo de provimento em
comissão de Consultor Jurídico-Chefe, código 0658, mantida a
remuneração do cargo.

Art. 16 - Ficam incluídas, no Anexo da Lei Complementar n° 30, de
10 de agosto de 1993, as seguintes classes de cargos de provimento
em comissão:

- Assistente do Advogado-Geral do Estado, código 0657,
transformada pelo art. 3 0 da Lei Complementar n° 68, de 24 de julho
de 2003;

II - Subprocurador Regional no Distrito Federal, código 0659,
transformada pelo art. 3° da Lei Complementar n° 68, de 24 de julho
de 2003;

III - Corregedor, código 0660;
IV - Corregedor Auxiliar, código 0661;
V - Consultor Jurídico-Chefe, código 0658.
Art. 17 - Sobre os valores dos vencimentos dos cargos de que

tratam os arts. 15 e 16 desta lei complementar incidem, na mesma
data de vigência e no mesmo índice percentual, os reajustamentos
gerais concedidos aos servidores públicos estaduais.

Art. 18 - O "caput" e o inciso III do art. 10 da Lei Complementar n°
30, de 10 de agosto de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 10- Ao Corregedor, nomeado pelo Governador do Estado entre
Procuradores do Estado de Classe Especial, compete:

(. ..)
III - promover correição nos órgãos de execução da Advocacia-Geral

do Estado e nas Procuradorias das autarquias estaduais e das
fundações instituídas e mantidas pelo Estado.".

Art. 19 - O Corregedor e o Corregedor Auxiliar serão nomeados pelo
Governador do Estado entre Procuradores do Estado de Classe
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Especial.

Parágrafo único - Compete ao Corregedor Auxiliar assistir o
Corregedor em suas atribuições e substituí-lo em ausências e
impedimentos.

Art. 20 - Ficam criados, no Anexo da Lei Complementar n° 30, de 10
de agosto de 1993, cento e cinqüenta cargos de provimento efetivo de
Procurador do Estado de P Classe, código PG-E1, da carreira única
da Advocacia Pública do Estado.

Art. 21 - Os Procuradores do Estado nomeados após a publicação
desta lei complementar, ressalvadas as hipóteses de acumulações
constitucionais, ficam obrigados a cumprir jornada de trabalho em
regime de tempo integral, de quarenta horas semanais, sendo-lhes
vedado o exercício da advocacia fora de suas atribuições
institucionais.

Art. 22 - O inciso 1 do art. 69 da Lei n° 7.109, de 13 de outubro de
1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 69- ( ... )
- quando se tratar de funcionário não estável, excetuadas as

hipóteses de mudança de lotação e remoção, bem como a disposição
para ocupar cargo em comissão ou função de confiança em escola ou
órgão de educação que não integre o sistema estadual de ensino;".

Art. 23 - A identificação dos cargos de provimento em comissão de
que trata esta lei complementar será feita mediante decreto.

Art. 24 - Para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação
desta lei complementar, fica o Poder Executivo autorizado a abrir
crédito suplementar até o limite de R$1.959.301,43 (um milhão
novecentos e cinqüenta e nove mil trezentos e um reais e quarenta e
três centavos).

Art. 25 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei
complementar.

Art. 26 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 27 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 585/2003
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 585/2003, de autoria do Deputado Paulo César,
que autoriza empresas públicas ou privadas a gravar sua logomarca
em uniforme, mochila, pasta e material escolar doado a aluno de
escola pública estadual, foi aprovado no 20 turno, com a Emenda n° i
ao vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 585/2003
Dispõe sobre a doação, por empresa pública ou privada, de

uniforme, mochila, pasta e material escolar a escola da rede pública
estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A doação a escola da rede pública estàdual, por empresa

pública ou privada, de uniforme, mochila, pasta e material escolar
gravados com a logomarca do doador dar-se-á com a observância do
disposto nesta lei.

Art. 20 - Compete ao colegiado escolar deliberar sobre a proposta de
doação a que se refere o art. 1°.

§ 1° - Para ser credenciada pelo colegiado escolar, a empresa
apresentará:

- dados cadastrais;
II - desenho da logomarca;
III - proposta de doação, com a relação nominal e numérica dos

produtos a serem doados;
IV - cronograma de entrega dos produtos doados;
V - modelo ou leiaute do produto.
§ 20 - Aceita a proposta de doação, o colegiado escolar dará

conhecimento formal da decisão tomada à empresa proponente, à
direção da escola e à respectiva Superintendência Regional de
Ensino.
§ 30 - Na hipótese de haver diversas empresas credenciadas, a

decisão do colegiado escolar será fundamentada, comprovando a
adoção de critérios objetivos para a escolha.
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§ 40 - o número de uniformes, mochilas, pastas e materiais

escolares doados pela empresa atenderá a, no mínimo, 50%
(cinqüenta por cento) do total de alunos matriculados na escola.

Art. 30 - Fica vedado o credenciamento de empresa que:
- seja ligada direta ou indiretamente à propaganda de:

a) fumo;
b) bebida alcoólica;
c) jogos de azar;
d) atividades político-partidárias;
II - veicule propaganda que atente contra a moral e os bons

costumes ou que, por qualquer motivo, possa denegrir a imagem do
estudante.,

Art. 40 - E facultativo o uso de uniforme, mochila, pasta ou material
escolar com a logomarca de empresa, doado nos termos desta lei.

Art. 50 - A logomarca da empresa doadora, a ser colocada na manga
da blusa do uniforme escolar, ocupará espaço menor do que o
reservado ao logotipo da escola ou igual a este.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 708/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 708/2003, de autoria do Deputado Wanderley

Ávila, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de aviso aos
portadores de marca-passo nas portas equipadas com detectores de
metais e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do
vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 708/2003
Obriga as instituições que menciona a afixarem aviso aos portadores

de marca-passo nas portas equipadas com detectores de metais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as repartições públicas do Estado e as demais

instituições que possuam portas equipadas com detector de metal
obrigadas a afixar aviso aos portadores de marca-passo.

Art. 2 0 - O descumprimento desta lei sujeitará o infrator a multa de
500 UFEMGs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais), cobradas na forma de regulamento.

Art. 30 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 839/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 839/2003, de autoria do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte 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° 839/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte 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

Lima Duarte o imóvel constituído de um terreno com área de 2.000m2
(dois mil metros quadrados) e respectiva benfeitoria, situado nos
fundos da Rua Alfredo Catão, s/n°, no lugar denominado "Chácara",
naquele Município, registrado sob o n° 11.814, a fls. 80 do livro 3-1, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lima Duarte.

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

Art. 2 0 - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
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Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 840/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 840/2003, de autoria do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação Helena Antipoff 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 à seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 840/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação Helena Antipoff o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fundação

Helena Antipoff o imóvel de propriedade do Estado constituído de um
terreno com área de 9.354m 2 (nove mil trezentos e cinqüenta e quatro
metros quadrados), situado no lugar denominado "Canal", no
Município de lbirité, registrado sob o n° 24.774, a fls. 210 do livro 3-W,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à ampliação das instalações da Fundação Helena Antipoff,
para que a entidade possa cumprir as metas socioculturais voltadas
para os menos protegidos e manter as atividades da Clínica Edouard
Claparède e das oficinas pedagógicas, com amplo projeto educativo.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1° desta lei.
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia. Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 854/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 854/2003, de autoria do Deputado Doutor
Ronaldo, que dispõe sobre a inclusão de cláusula contendo a
obrigatoriedade da reserva de espaço para publicidade no interior dos
ônibus intermunicipais, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido
no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 854/2003
Dispõe sobre a reserva de espaço para mensagens de interesse

público em ônibus intermunicipais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os contratos de concessão de serviço de transporte

intermunicipal incluirão cláusula que torne obrigatória a reserva de
espaço, no interior dos ônibus intermunicipais, para a afixação de
cartazes sobre pessoas desaparecidas e para a divulgação de
mensagens de interesse público.

Art. 2 0 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no
prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 998/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 998/2003, de autoria do Deputado Mauro Lobo,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caratinga área
remanescente do imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
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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° 998/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caratinga área

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

Caratinga área de 14.106,38m 2 (quatorze mil cento e seis vírgula trinta
e oito metros quadrados), integrante do imóvel registrado sob o n°
54.233, a tis. 167 do livro 3-Z, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Caratinga, situada na Rua João Horácio Alves, s/n°,
nesse Município, com 117,70m (cento e dezessete vírgula setenta
metros) de frente e confrontando-se pela direita, numa extensão de
11 5,38m (cento e quinze vírgula trinta e oito metros), com a Rua Hélio
de Souza Fernandes; pela esquerda, numa extensão de 110,40m
(cento e dez vírgula quarenta metros), com o Hospital Nossa Senhora
Auxiliadora; e nos fundos, numa extensão de 141,36m (cento e
quarenta e um vírgula trinta e seis metros), com a Escola Estadual
José Augusto Ferreira.

Parágrafo único - A área do imóvel de que trata o "caput' deste
artigo destina-se à implantação de núcleo habitacional para
moradores de baixa renda.

Art. 20 - A área do imóvel de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.037/2003
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.037/2003, de autoria do Governador do
Estado, que altera o disposto no parágrafo único do art. 4° da Lei n°
11.395, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo de
Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM -, foi aprovado no 20
turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.037/2003
Prorroga o prazo para concessão de financiamento previsto no

parágrafo único do art. 4 0 da Lei n° 11.395, de 6 de janeiro de 1994,
que cria o Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM -, e
acrescenta parágrafo ao art. 9° da mesma lei.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O prazo para a concessão de financiamento previsto no

parágrafo único do art. 4 0 da Lei n° 11.395, de 6 de janeiro de 1994,
fica prorrogado por dez anos, contados a partir de 6 de janeiro de
2004.

Art. 2 0 - O art. 90 da Lei n° 11.395, de 6 de janeiro de 1994, fica
acrescido do seguinte § 2 0 , passando seu parágrafo único a vigorar
como § 1°:

"Art. 90 -
§ 20 - Ficam o agente financeiro e o órgão gestor obrigados a

apresentar à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
relatórios semestrais específicos, na forma em que forem solicitados.".

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.081/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.081/2003, de autoria do Governador do

Estado, que altera a Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996, que
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dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça
Estadual de Primeiro e Segundo Graus, foi aprovado no 2 0 turno, com
as Emendas n os 1 a 4 ao vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.081/2003
Dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça

Estadual de primeiro e segundo graus e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPITULO 1
Disposições Gerais

Art. 1 0 - A contagem, a cobrança e o pagamento das custas
remuneratórias dos serviços judiciários devidas ao Estado regem-se
pelas normas estabelecidas nesta lei.

§ 1° - As custas previstas nas tabelas constantes no Anexo desta lei
não excluem as despesas estabelecidas na legislação processual e
não disciplinadas por esta lei.

§ 20 - E vedada a cobrança de custas por ato não previsto
expressamente nas tabelas constantes no Anexo desta lei ou na
legislação processual, ainda que sob o fundamento de analogia.

Art. 20 - O recolhimento das custas de primeira e segunda
instâncias, o reembolso de verbas pela locomoção de oficial de
justiça, o preparo de recursos e o porte de retorno de autos serão
feitos por intermédio da rede bancária credenciada, com a utilização
de documento oficial de arrecadação de tributos estaduais, cujo
modelo, forma de preenchimento e emissão serão disciplinados em
ato normativo conjunto da Secretaria de Estado de Fazenda e da
Corregedoria-Geral de Justiça.

§ 1 0 - Aos Juizes de primeiro e segundo graus e aos
Desembargadores é defeso despachar petição inicial ou reconvenção,
dar andamento, proferir sentença ou prolatar acórdão em autos
sujeitos às custas judiciais sem que neles conste o respectivo
pagamento, sob pena de responsabilidade pessoal pelo cumprimento
dessa obrigação, além das sanções administrativas cabíveis,
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ressalvado o disposto no art. 10 desta lei.

§ 2° - E vedado a servidor da Justiça distribuir papel, tirar mandado
inicial, dar andamento ou reconvenção ou fazer conclusão para
sentença definitiva ou interlocutória em autos sujeitos a custas
judiciais sem que estas estejam pagas, sob pena de responsabilidade
pessoal pelo cumprimento dessa obrigação, além das sanções
administrativas cabíveis.

§ 30 - O relator do feito, em segunda instância e em processo de
competência originária do Tribunal, em que as custas devidas não
tenham sido pagas, determinará, antes de qualquer outra diligência e
da revisão para julgamento, a efetivação do pagamento.

Art. 30 - As custas fixadas para o processo de conhecimento não
compreendem as da execução.

CAPITULO II
Da Contagem

Art. 40 - Custas são despesas com atos judiciais praticados em
razão de ofício, especificados nas tabelas constantes no Anexo desta
lei, e referem-se ao registro, à expedição, ao preparo e ao
arquivamento de feitos.

Art. 50 - Além dos valores estabelecidos nas tabelas constantes no
Anexo desta lei, incluem-se na conta de custas finais:

- os serviços postal, telegráfico, telefônico e de transmissão por fax
ou "fax-modem", a cópia reprográfica e o protocolo integrado;

II - a veiculação de aviso, edital ou intimação;
III - a remuneração do perito, do intérprete, do tradutor, do

assistente técnico, do agrimensor, do psicólogo judicial, do assistente
social judicial e do médico judicial, arbitrada pelo Juiz;

IV - as certidões, os alvarás e os instrumentos;
V - a indenização de transporte e hospedagem de oficial de justiça,

de Juiz ou de outro servidor judicial por este requisitado, para realizar
atividades externas vinculadas e indispensáveis ao processo;

VI - o arrombamento, a demolição ou a remoção de bens;
VII - o seqüestro, o arresto, a apreensão e o despejo de bens;
VIII - o documento eletrônico;
IX - a comunicação por meio eletrônico;
X - o reembolso do pedágio quando houver locomoção de

servidores em rodovias federais ou estaduais;
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Xl - o reembolso de despesas com a travessia de rios e lagos.
§ 1° - São contadas a final contra o causador ou requerente do ato,

não se contando contra quem as houver impugnado, as custas de:
- termo ou ato desnecessário ao regular andamento do feito ou de

escritas supérfluas;
II - despesa com andamento protelatório, impertinente ou supérfluo

do feito ou de que já houver, nos autos, exemplar, certidão ou
traslado;

III - diligência, se o ato que a determinou pudesse ser praticado no
auditório do Juízo ou no cartório ou se fosse desnecessário;

IV - retardamento nos termos do § 3 0 do art. 267 do Código de
Processo Civil.

§ 2 0 - As custas de retardamento são devidas:
- pelo excipiente que decai da exceção;

II - pelo agravante, quando o Juízo "a quo" negar seguimento ao
agravo, ou quando o Juízo "ad quem" dele não conhecer ou não lhe
der provimento.

§ 30 - O Juiz ou relator fundamentará a decisão em que aplicar o
disposto no § 1° deste artigo.

§ 40 - As custas de arrematação, licitação, adjudicação ou remição
correm por conta do arrematante, do licitante, do adjudicatório ou do
remidor.

§ 50 - Haverá custas para praça ou leitão quando realizados pelo
oficial de justiça, e serão recolhidas de acordo com tabela constante
no Anexo desta lei.

Art. 60 - Compete ao Serviço Auxiliar da Contadoria-Tesouraria
apurar as custas e as demais despesas processuais, assim como
orientar as partes e seus procuradores sobre o recolhimento dos
valores na rede bancária credenciada.

§ 1° - Nas comarcas informatizadas, o preenchimento e a emissão
do documento de arrecadação ficarão a cargo do setor competente.

§ 2° - Nas comarcas não informatizadas, o preenchimento do
documento de arrecadação é de responsabilidade da parte
interessada.

§ 30 - As tabelas de custas, com valores em unidade monetária
nacional, serão afixadas nas contadorias judiciais e nos setores
competentes para a emissão dos documentos de arrecadação.
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CAPÍTULO III

Da Não-Incidência e das Isenções
Art. 70 - Não há incidência de custas nos processos:
- de "habeas corpus";

II - de "habeas data";
III - de competência do Juízo da Infância e Juventude.
Art. 8° - Não se sujeitam ao pagamento de custas:
- os feitos de competência dos juizados especiais;

II - o inventário e o arrolamento, desde que os valores não excedam
a 25.000 UFEMGs (vinte e cinco mil unidades fiscais do Estado de
Minas Gerais);

III - o pedido de alvará judicial, desde que o valor não exceda a
25.000 UFEMGs (vinte e cinco mil unidades fiscais do Estado de
Minas Gerais).

Art. 90 - A dispensa das custas dos Juizados Especiais ficará
prejudicada caso haja recurso para as Turmas Recursais.

Parágrafo único - O recorrente vitorioso será ressarcido das custas
que houver pago para interpor o recurso a que refere o "caput" deste
artigo.

Art. 10— São isentos do pagamento de custas:
- a União, o Estado de Minas Gerais e seus Municípios e as

respectivas autarquias e fundações;
II - os que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários da

assistência judiciária;
III - o autor nas ações populares, nas ações civis públicas e nas

ações coletivas de que trata a Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, - Código de Defesa do Consumidor —ressalvada a
hipótese de litigância de má-fé;

IV - o autor de ação relativa aos benefícios da previdência social,
até o valor previsto no art. 128 da Lei Federal n°8.213, de 24 de julho
de 1991, considerando-se o valor em relação a cada autor, quando
houver litisconsórcio ativo;

V - o réu que cumprir o mandado de pagamento ou de entrega da
coisa na ação monitória;

VI - o Ministério Público;
VII - a Defensoria Pública.
Art. 11 - A Fazenda Pública ficará isenta de custas nos processos
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de execução fiscal quando:

- desistir da cobrança;
II - promover o arquivamento dos autos;
III - for insuficiente, para a satisfação do crédito tributário, o produto

dos bens penhorados.
CAPITULO IV

Do Prazo para Pagamento das Custas
Art. 12—O pagamento das custas devidas no Juízo de primeiro grau

e nos processos de competência originária do Tribunal efetua-se no
ato da distribuição, inclusive nas hipóteses de embargo à execução,
ação monitória e ação penal privada.

§ 1° - Na reconvenção, as custas corresponderão à metade do valor
das custas atribuídas à ação, ressalvado o caso de serem diferentes
os valores das causas, hipótese em que a base de cálculo será o valor
atribuído à reconvenção.

§ 2 1 - Para admissão do assistente, do litisconsorte ativo voluntário
e do oponente, haverá o pagamento de importância igual à paga pela
parte autora.

§ 3° - As despesas judiciais serão reembolsadas a final pelo
vencido, ainda que este seja uma das pessoas jurídicas referidas no
inciso 1 do art. 10 desta lei, nos termos da decisão que o condenar, ou
pelas partes, na proporção de seus quinhões, nos processos
divisórios e demarcatórios.

§ 40 - Em dia sem expediente bancário ou após o seu
encerramento, o Juiz ou relator poderá autorizar a realização de atos
urgentes sem o recolhimento antecipado das custas, para evitar a
prescrição da ação ou a decadência do direito.

§ 50 - Na hipótese referida no § 4° deste artigo, obriga-se a parte
interessada a comprovar o recolhimento das custas no primeiro dia útil
em que houver expediente bancário, sob pena de nulidade dos atos
praticados.

Art. 13 - Haverá recolhimento das custas finais nas hipóteses de:
- abandono da causa;

II - desistência da ação;
III - transação que ponha fim ao processo;
IV - indeferimento de assistência judiciária.
§ 1° - Na transação em que o valor acordado seja inferior ao valor
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dado à causa, não haverá reembolso de custas previamente
recolhidas.

§ 2° - Não haverá restituição de custas e verbas indenizatórias por
ato ou diligência tornados sem efeito por culpa do interessado.

Art. 14 - E obrigatório o pagamento das custas finais, apuradas na
diferença entre o valor dado à causa e a importância a final apurada
ou resultante da condenação definitiva.

§ 1° - Decidida a impugnação do valor da causa, a parte será
intimada a pagar a diferença no prazo determinado pelo Juiz, que não
excederá a cinco dias.

§ 20 - Caso haja extinção do feito por acordo entre as partes, não
haverá reembolso de custas, assim como quando houver acordo
sobre valores e estes forem inferiores aos das custas já recolhidas.

Art. 15 - O pagamento de preparo pela interposição de recurso,
inclusive o recurso adesivo, será feito na mesma oportunidade do
protocolo da petição e inclui o porte de retorno.

Art. 16— Os recursos oriundos da Comarca de Selo Horizonte e os
dirigidos às Turmas Recursais que tenham sede na própria comarca
não estão sujeitos ao pagamento de porte de retorno.

Art. 17 - Relativamente a feitos criminais, somente estarão sujeitos
ao preparo e ao pagamento de pode de retorno os recursos de ação
penal privada.

CAPITULO V
Do Reembolso das Verbas Indenizatórias

Art. 18 - Ao oficial de justiça-avaliador é devida a indenização de
transporte, a título de ressarcimento de despesa realizada com
locomoção, para fazer citação e intimação e cumprir diligência fora
das dependências dos tribunais ou das varas onde esteja lotado.

§ 1° - O recolhimento prévio do valor da diligência é condição para a
expedição do mandado.

§ 2 0 - Não se aplica o disposto no § 1° deste artigo:
- na ação penal pública;

II - em caso emergencial ou de ofício, conforme determinação do
Juiz.

§ 3 0 - Havendo mais de uma citação, intimação ou notificação para
o mesmo endereço, será cobrada uma única verba de locomoção.

§ 4° - São considerados atos contínuos para fins de recolhimento de
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diligência única:

- a citação, a penhora e a avaliação de bens;
II - a busca e apreensão e a citação;
III - o arrombamento, a demolição e a remoção de bens;
IV - o seqüestro, o arresto, a apreensão ou o despejo de bens.
§ 50 - O valor será recolhido à disposição do Tribunal de Justiça e

liberado após o efetivo cumprimento do mandado, conforme dispuser
ato normativo da Corregedoria-Geral de Justiça.

§ 6 0 - A verba prevista no "caput" deste artigo, devida pela pessoa
jurídica de direito público, poderá ser recolhida na forma prevista em
convênio a ser celebrado com o Tribunal de Justiça.

§ 70 - A verba relacionada com a assistência judiciária e juizados
especiais será objeto de regulamentação pelo Tribunal de Justiça.

§ 80 - O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos da
Administração direta do Estado.

§ 9° - O disposto no § 1 0 não se aplica às autarquias e fundações
do Estado de Minas Gerais.

§ 10 - O Poder Judiciário assegurará o pagamento da verba
indenizatória de transporte ao oficial de justiça-avaliador, nos feitos
alcançados pelo disposto no § 8 0 deste artigo.

Art. 19 - A remuneração do psicólogo judicial, do assistente social
judicial e do médico judicial, do Quadro de Servidores do Tribunal de
Justiça, será feita a título de reembolso ao órgão pagador, conforme
previsto na tabela "E", constante no Anexo desta lei, ressalvados os
casos de gratuidade e isenção de custas.

Art. 20 - Para o cumprimento de citação, intimação, notificação,
estudo de caso e averiguação em que seja necessário o pagamento
de pedágio em rodovia estadual e federal ou o reembolso de despesa
com travessia de rio ou lago, o valor será desembolsado previamente
pela parte requisitante da diligência.

CAPITULO VI
Da Fiscalização e das Penalidades

Art. 21 - Cabe à Corregedoria-Geral de Justiça, ao Juiz de Direito e
ao Ministério Público, de ofício ou mediante solicitação do interessado,
fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 22 - O escrivão fiscalizará, na primeira e na segunda instâncias,
o recolhimento das custas prévias e finais, remetendo à Contadoria a
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conferência da exatidão dos resultados, se necessário.

Parágrafo único - Havendo divergência entre o valor da pretensão e
o valor da causa, caberá ao escrivão judicial ou ao diretor de cartório
promover os autos ao magistrado de primeiro e segundo graus para
deliberar sobre o recolhimento complementar de custas.

Art. 23 - E expressamente proibida a arrecadação de percentual
incidente sobre as custas para formação de caixa de manutenção de
prédio de fórum ou de instalações funcionais.

Art. 24 - Cabe à Secretaria de Estado da Fazenda e à Corregedoria-
Geral de Justiça, fiscalizar os valores devidos ao Estado, dentro das
respectivas competências legais.

Art. 25 - A falta de pagamento das custas ou seu pagamento a
menor ou intempestivo acarretará a aplicação de multa, calculada
sobre o valor da taxa devida, nos seguintes termos:

- havendo espontaneidade no pagamento do principal e
acessórios, observado o disposto no § 1° deste artigo, será cobrada
multa de mora no valor de:

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

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

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

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

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

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea "a" e até trinta dias
contados do recebimento do Auto de Infração;

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea "b" e antes de sua
inscrição em dívida ativa.

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

§ 2° - As penalidades poderão constar da conta final de custas ou,
sendo o caso, da certidão a ser remetida à Advocacia-Geral do
Estado.

CAPÍTULO Vil
Das Disposições Finais

Art. 26 - Não há custas na expedição de ofícios, cartas precatórias e
outros expedientes de andamento processual.

Parágrafo único - O interessado depositará no Juízo deprecante, se
devida, a importância estimada para custas e verba indenizatória das
cartas precatória, rogatória e de ordem, observados os valores
constantes das tabelas aplicáveis.

Art. 27 - Redistribuído o feito a outra vara da Justiça Estadual, não
haverá novo pagamento de custas.

Art. 28 - Não haverá restituição quando se declinar da competência
para outro órgão jurisdicional.

Art. 29 - Os valores constantes nas tabelas que' integram o Anexo
desta lei, exceto os da tabela de pode de retorno, são expressos em
UFEMG, devendo ser observado o valor vigente na data do efetivo
pagamento.

Parágrafo único - A Corregedoria-Geral de Justiça publicará as
tabelas em unidade monetária nacional.

Art. 30 - Findo o processo, se a parte responsável pelas custas,
devidamente intimada, não as pagar em dez dias, o escrivão ou o
secretário certificará nos autos, expedirá a certidão e a encaminhará à
Advocacia-Geral do Estado para as providências a seu cargo.

Art. 31 - O valor recolhido nos termos da legislação anterior será
compensado quando da apuração das custas finais.

Art. 32 - Não haverá restituição se o valor do preparo efetuado nos
termos da legislação anterior ultrapassar o total de custas constantes
nas tabelas que integram o Anexo deta lei.

Art. 33 - Os valores do porte de retorno, veiculação de aviso, edital
ou intimação e do pedágio serão disciplinados pela Corregedoria-
Geral de Justiça e atualizados sempre que a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT -, a Imprensa Oficial e os
concessionários de rodovias estaduais e federais e de travessia de
rios e lagos alterarem os respectivos preços, ocasião em que serão
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publicadas novas tabelas.

Art. 34 - Fica assegurado ao Ministério Público do Estado de Minas
Gerais participação no produto da arrecadação das custas relativas
aos processos em que atuar.

Art. 35 - A receita proveniente da arrecadação das custas
constantes nas tabelas que integram o Anexo desta lei será
repassada integralmente ao Tesouro Estadual na forma de recursos
ordinários livres.

§ 1° - Na receita de que trata o "capuf' deste artigo incluem-se os
recursos provenientes da aplicação da Lei Federal n° 9.099, de 26 de
setembro de 1995.

§ 20 - A receita proveniente de cópias reprográficas será recolhida
diretamente ao Tribunal de Justiça, em conformidade com a
regulamentação própria.

Art. 36 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2004.

Art. 37 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a
Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996.

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

ANEXO
(a que se refere o2°do art. 1°da Lei n° ........de .....de .............de

TABELA A
* - Os quadros das Tabelas de A a H foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 20.12.2003.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.133/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°1.133/2003, de autoria da Comissão Especial de

Acidentes Ambientais, que dispõe sobre os critérios de classificação,
segurança e manutenção de barragens para quaisquer fins e de
depósitos de resíduos tóxicos industriais e dá outras providências, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 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°1.133/2003
Estabelece diretrizes para a verificação da segurança de barragem e

de depósito de resíduos tóxicos industriais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei estabelece diretrizes para a verificação da

segurança de barragem e de depósito de resíduos tóxicos industriais.
Art. 20 - A realização de obra e a implantação de estrutura de

barragem e de depósito de resíduos tóxicos industriais ficam
condicionadas, sem prejuízo do licenciamento ambiental previsto em
lei, à realização de projeto que contenha, no mínimo:

- estudo hidrológico e meteorológico com período de recorrência
mínimo de cem anos e abrangência espacial relacionada com a bacia
hidrográfica a montante do ponto de barramento;

II - estudo geológico e geotécnico da área em que será implantada
a obra;

III - previsão de vertedor de fuga ou outro sistema de
extravasamento capaz de escoar a vazão máxima de cheia sem
comprometer a estabilidade da barragem ou de aterro;

IV - verificação da estabilidade da barragem ou de aterro quando
submetidos às condições provocadas pelas cheias máximas,
conforme os estudos hidrológicos;

V - previsão de impermeabilização do fundo do lago de barragem
destinada ao armazenamento de efluentes tóxicos e da base de
depósito de resíduos tóxicos industriais.

Art. 30 - O projeto a que se refere o art. 2 0 deverá ser elaborado por
profissionais de nível superior, registrados e sem débito no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-MG -, e
acompanhado das respectivas Anotações de Responsabilidade
Técnica - ARTs.

Art. 40 - O proprietário de barragem de cursos de água, ou o
responsável legal, é obrigado a manter disponíveis para a fiscalização
do órgão gestor de recursos hídricos:

- o registro diário dos níveis mínimo e máximo de água;
11 - o relatório técnico anual que ateste a segurança da barragem,
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firmado por profissional legalmente habilitado, registrado e sem
débito no CREA-MG.

Art. 5°— As barragens serão classificadas de acordo com:
- a altura do maciço;

II - o volume do reservatório;
III - a ocupação humana na área a jusante da barragem;
IV - o interesse ambiental da área a jusante da barragem;
V - as instalações na área a jusante da barragem.
Art. 60 - O proprietário de depósito de resíduos tóxicos industriais,

ou o responsável legal, é obrigado a manter disponíveis para a
fiscalização dos órgãos gestores de recursos hídricos e de meio
ambiente:

- o registro diário dos níveis de águas subterrâneas localizadas
sob o aterro;

II - o registro mensal dos parâmetros de qualidade das águas
subterrâneas localizadas sob o aterro;

III - o registro mensal do volume e das características químicas e
físicas dos rejeitos acumulados;

IV - o registro mensal que demonstre a ausência de contaminação
do solo e do lençol de água no entorno e sob a área ocupada pelos
rejeitos;

V - o relatório técnico anual que ateste a segurança do depósito de
resíduos tóxicos industriais, firmado por profissional legalmente
habilitado, registrado e sem débito no CREA-MG.

Art. 70 - Os proprietários de barragens e de depósitos de resíduos
tóxicos industriais já implantados na data de publicação desta lei, ou
os responsáveis legais, terão o prazo de um ano contado da data de
publicação desta lei para apresentarem aos órgãos gestores de
recursos hídricos e de meio ambiente estudo técnico que comprove a
segurança das obras realizadas, nos termos do art. 2 0 .

Art. 80 - Na ocorrência de acidente ambiental, as ações
recomendadas, a qualquer tempo, pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e pelos órgãos seccionais
de apoio ao Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -,
como a realização de amostragens e análises laboratoriais e a adoção
de medidas emergenciais para o controle de efeitos nocivos ao meio
ambiente, bem como os deslocamentos aéreos ou terrestres
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necessários,	serão,	prioritariamente,	assumidos	pelo
empreendedor ou terão seus custos por ele ressarcidos ao Estado,
independentemente da indenização dos custos de licenciamento e das
taxas de controle e fiscalização ambientais.

Art. 9 0 - Aos infratores desta lei aplicam-se as penalidades previstas
nas Leis n os 7.772, de 8 de setembro de 1980, e 13.199, de 29 de
janeiro de 1999.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
cento e vinte dias contados da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.134/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.134/2003, de autoria da Comissão Especial de

Acidentes Ambientais, que altera a Lei n° 10.627, de 16 de janeiro de
1992, que dispõe sobre a realização de auditorias ambientais e dá
outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no
10 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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°1.134/2003
Altera a Lei n° 10.627, de 16 de janeiro de 1992, que dispõe sobre a

realização de auditorias ambientais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 4 0 da Lei n° 10.627, de 16 de janeiro de 1992, fica

acrescido dos seguintes incisos VIII e IX e parágrafo único:
"Art. 4° - ( ... )
VIII - as indústrias de papel e celulose;
IX - as barragens de contenção de resíduos, de rejeitos e de águas.
Parágrafo único - O órgão de meio ambiente competente poderá:

- exigir que sejam realizadas auditorias ambientais em outras
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empresas e atividades potencialmente poluidoras ou que
impliquem risco de acidentes ambientais, além das relacionadas nos
incisos do "caput" deste artigo, conforme o disposto nesta lei;

li - deliberar sobre a redução ou a ampliação da periodicidade
prevista no "caput" deste artigo, conforme o caso.".

Art. 2 0 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicação.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.239/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.239/2003, de autoria do Governador do

Estado, que altera as Leis n
o
s 11.394, de 6 de janeiro de 1994, e

12.366, de 26 de novembro de 1996, que dispõem sobre o Fundo de
Desenvolvimento Regional do Jaíba, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.239/2003
Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba e

revoga as Leis n o
s 11.394, de 6 de janeiro de 1994, e 12.366, de 26

de novembro de 1996.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba - Fundo

Jaíba -, criado pela Lei n° 11.394, de 6 de janeiro de 1994, passa a
reger-se por esta lei, observado o disposto na Lei Complementar n°
27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 2° - O Fundo Jaíba tem como objetivo promover a melhoria das
condições socioeconômicas da região de abrangência do projeto do
Distrito Agroindustrial do Jaíba, por meio de programas de
financiamento que atendam à agricultura irrigada e às atividades que
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fazem parte de suas cadeias produtivas.

Parágrafo único - Os programas de financiamento com recursos do
Fundo Jaíba serão instituídos por atos específicos do Poder
Executivo, nos termos desta lei e de seu regulamento.

Art. 30 - São recursos do Fundo Jaíba:
- parcela dos recursos provenientes do Contrato de Empréstimo n°

BZ-P6, de 5 de setembro de 1991, celebrado entre o Estado de Minas
Gerais e o Overseas Economic Cooperation Fund, sucedido pelo
Japan Bank for International Corporation - JBIC -;

II - retornos do principal e encargos dos financiamentos com
recursos do Fundo;

III - dotações consignadas no orçamento do Estado, bem como
créditos adicionais;

IV - recursos provenientes de operações de crédito interno e
externo firmadas pelo Estado e destinadas ao Fundo;

V - recursos provenientes de fontes diferentes das relacionadas nos
incisos 1 a IV.

§ 1° - Os recursos a que se refere o inciso 1 serão aplicados em
consonância com o disposto no referido contrato de empréstimo e
seus termos aditivos.

§ 20 - Dos recursos a que se refere o inciso li, até 25% (vinte e
cinco por cento) das disponibilidades anuais serão transferidas ao
Instituto Estadual de Florestas - IEF - e à Fundação Rural Mineira -
RURALMINAS - na proporção, forma, procedimentos e limites
definidos em regulamento, com a finalidade exclusiva de aplicação em
atividades e projetos de melhoria e conservação ambiental de áreas
de influência do Distrito Agroindustrial do Jaíba, em especial na
implantação das áreas de preservação e proteção ambiental, sem
prejuízo do disposto no § 1°.

§ 30 - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para
pagamento de serviço e amortização de dívidas contratadas pelo
Estado em operações de crédito e destinadas ao Fundo, na forma e
nas condições a serem regulamentadas por ato do Poder Executivo,
ressalvado o disposto nos § 1° e 2 0 deste artigo, assim como os
recursos previstos no fluxo financeiro de liberação do Fundo
referentes a contratos de financiamento firmados.

Art. 40 - Poderão ser beneficiários dos programas de financiamento
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com recursos do Funda Jaíba:

- produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, localizados no
Distrito Agroindustrial do Jaíba;

II - cooperativas e associações de produtores rurais localizadas no
Distrito Agroindustrial do Jaíba;

III - empresas agroindustriais localizadas no Distrito Agroindustrial
do Jaíba;

IV - empresas industriais, comerciais e de serviços localizadas no
território mineiro, desde que o projeto a ser financiado tenha
vinculação direta com as atividades desenvolvidas por produtores
rurais localizados no Distrito Agroindustrial do Jaíba.

Parágrafo único - Na definição dos programas de financiamento
com recursos do Fundo, será priorizado o atendimento aos pequenos,
médios e microirrigantes, suas cooperativas e outras formas
associativas.

Art. 50 - O Fundo Jaíba, de natureza e individuação contábeis, terá
seus recursos aplicados sob a forma de financiamento reembolsável,
cujos retornos serão reutilizados de forma rotativa, para investimento
fixo ou semifixo, giro associado, custeio de atividades agropecuárias e
capital de giro, conforme requisitos e normas dos programas
específicos, sem prejuízo do disposto no § 2 0 do art. 30 desta lei.

Parágrafo único - O prazo para a concessão de financiamento será
de dez anos contados da data de vigência desta lei, facultado ao
Poder Executivo propor sua prorrogação, com base na avaliação de
desempenho do Fundo.

Art. 6 0 - Na definição das condições operacionais específicas dos
programas de financiamento sustentados com recursos do Fundo
Jaiba, serão observadas as seguintes condições gerais:

- no caso dos produtores rurais a que se refere o inciso 1 do art. 40

desta lei:
a) itens financiáveis: investimentos fixos e semifixos, custeio agrícola

e cobertura de gastos realizados com taxas de licenciamento
ambiental relativas ao projeto a ser financiado;

b) valor do financiamento limitado a:
1 - 90% (noventa por cento) dos investimentos fixos e semifixos;
2 - 70% (setenta por cento) das inversões em custeio;
3 - 70% (setenta por cento) dos gastos realizados com taxas de
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licenciamento ambiental;

c) prazo de, no máximo, cento e quarenta e quatro meses para
investimentos fixos e semifixos e trinta e seis meses para custeio
agrícola, incluída, em ambos os casos, a carência, que será definida
em regulamento, de acordo com o valor do financiamento e do tipo de
cultura a ser financiada.

II - no caso das cooperativas e associações de produtores rurais a
que se refere o inciso II do art. 4 0 desta lei:

a) itens financiáveis: investimentos fixos e capital de giro associado
e capital de giro;

b) valor do financiamento limitado a:
1 - 70% (setenta por cento) do valor do projeto, no caso de

investimentos fixos e capital de giro associado;
2 - 30% (trinta por cento) do capital de giro previsto no projeto;
c) prazo máximo de:
1 - noventa e seis meses para investimentos fixos e capital de giro

associado, incluída a carência de até trinta e seis meses;
2 - dezoito meses para capital de giro, incluída a carência, que será

definida em regulamento de acordo com o valor do financiamento e o
tipo de atividade da empresa;

III - no caso das agroindústrias a que se refere o inciso III do art. 40
desta lei:

a) itens financiáveis: investimentos fixos e capital de giro associado,
em atividades industriais ou rurais, e inversões para aquisição da
produção agrícola de produtores rurais localizados no Distrito
Agroindustrial do Jaíba, mesmo em caso de aquisição antecipada;

b) valor do financiamento limitado a:
1 - 80% (oitenta por cento) de investimentos fixos e capital de giro

associado;
2 - 40% (quarenta por cento) das inversões em compras da

produção agrícola de produtores rurais localizados no Distrito
Agroindustrial do Jaiba;

c) prazo máximo de:
1 - cento e quarenta e quatro meses para investimentos fixos e

capital de giro associado, incluída a carência de até trinta e seis
meses;

2 - trinta e seis meses para inversões na aquisição da produção

rAC
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agrícola, incluída a carência, que será definida em regulamento,
de acordo com o tipo de cultura a ser adquirida, mesmo em caso de
aquisição antecipada;

IV - no caso das empresas industriais, comerciais e de serviços a
que se refere o inciso IV do art. 40 desta lei:

a) itens financiáveis: investimentos fixos e capital de giro associado;
b) valor do financiamento limitado a 50% (cinqüenta por cento) dos

investimentos fixos e capital de giro associado;
c) prazo de, no máximo, noventa e seis meses para investimentos

fixos e capital de giro associado, incluída a carência de até trinta e
seis meses;

V - em todos os casos:
a) os juros serão de, no máximo, 12% a.a. (doze por cento ao ano),

calculados sobre o saldo devedor reajustado, ficando autorizada a
aplicação de fator de redução a título de prêmio por adimplência,
conforme as normas específicas dos programas de financiamento
definidas pelo Poder Executivo;

b) o reajuste do saldo devedor será definido pelo Poder Executivo,
podendo ser utilizado índice de preços ou taxa financeira, conforme
normas do programa específico, autorizada a aplicação de fator de
redução do índice ou da taxa, desde que uniformemente para todos os
beneficiários;

c) os beneficiários apresentarão garantias e contrapartida de acordo
com as normas específicas dos programas de financiamento
aplicáveis a cada caso.

Parágrafo único - O regulamento definirá sanções e penalidades
para os casos de inadimplemento, por parte dos beneficiários, nos
contratos de financiamento firmados com recursos do Fundo.

Art. 70 - o órgão gestor do Fundo Jaíba é a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, à qual compete:

- providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no
orçamento do Fundo, antes de sua aplicação;

II - apresentar ao Tribunal de Contas do Estado a prestação anual
de contas do Fundo e outros demonstrativos por esse solicitado, a
partir de relatórios elaborados pelo agente financeiro, nos termos do
inciso IV do art. 8 0 desta lei;

III - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa do
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Fundo e acompanhar sua aplicação;

IV - responsabilizar-se pelo acompanhamento do cronograma físico
do programa ou projeto, podendo, para este fim, designar órgão ou
empresa pública a ela vinculada.

Art. 80 - O agente financeiro do Fundo Jaíba é o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, que atuará como
mandatário do Estado de Minas Gerais para a contratação das
operações com recursos do Fundo e ao qual compete:

- analisar os pedidos de financiamento e decidir sobre sua
aprovação;

II - contratar as operações aprovadas;
III - liberar os recursos do Fundo, obedecendo à regulamentação

dos programas instituídos com tais recursos;
IV - efetuar a cobrança dos créditos concedidos em todas as

instâncias;
V - emitir relatório de acompanhamento dos recursos do Fundo.
§ 1° - Fica o BDMG autorizado a transigir, com relação a prazos e

sanções, para fins de recebimento de valores vencidos, exceto nos
casos de sonegação fiscal.

§ 2° - O BDMG levará a débito do Fundo os valores não recebidos,
depois de esgotadas as medidas de cobrança administrativas ou
judiciais cabíveis, assim como quantias despendidas em decorrência
de procedimentos judiciais.

§ 3° - O BDMG poderá celebrar convênio com entidade da
administração indireta do Estado e com cooperativas e associações
de produtores rurais devidamente legalizadas, nos termos definidos
em regulamento, visando à operacionalização dos financiamentos a
serem concedidos e ao acompanhamento dos projetos financiados.

§ 40 - O BDMG, a título de remuneração por serviços prestados
como agente financeiro do Fundo Jaíba, fará jus a:

- taxa de abertura de crédito, equivalente a 1% (um por cento) do
valor do financiamento, a ser descontada no ato da primeira liberação,
para ressarcimento de despesas de processamento e tarifas
bancárias relativas ao contrato;

II - comissão de 3% a.a. (três por cento ao ano) incluída na taxa de
juros de que trata a alínea 'a" do inciso V do art. 60 desta lei.

Art. 90 - Cabe à Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão
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financeira do gestor e do agente financeiro, no que se refere à
elaboração da proposta orçamentária do Fundo e de seu cronograma
de liberações.

Parágrafo único - O agente financeiro e o gestor se obrigam a
apresentar relatórios específicos na forma solicitada pela Secretaria
de Estado de Fazenda.

Art. 10 - Integram o grupo coordenador do Fundo Jaíba um
representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
II - Secretaria de Estado de Fazenda;
III - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -;
V - Fundação Rural Mineira - RURALMINAS -;
VI - Instituto de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri e para o Norte de Minas - IDENE -;
VII - Conselho de Administração do Distrito de Irrigação do Jaíba -

DIJ —;
VIII - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de

Minas Gerais - FETAEMG.
§ 1° - O grupo coordenador será presidido pelo representante da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
§ 20 - As competências e atribuições do grupo coordenador serão

definidas em regulamento, observadas as normas aplicáveis,
especialmente as da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de
1993.

Art. 11 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do Fundo Jaíba
obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964, e nas normas específicas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 12 - A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais realizará avaliação
de desempenho anual do Fundo Jaíba, baseada em relatório enviado
pelo órgão gestor, com a relação dos projetos financiados, o número
dos novos postos de trabalho criados, o impacto na arrecadação
tributária, a adimplência em relação às amortizações e demais
informações relevantes para a avaliação.

Art. 13— Esta lei não prejudica o ato jurídico perfeito e, em especial,
os atos já praticados e os financiamentos já contratados, nos quais
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prevalecerão as respectivas condições determinadas pelos
instrumentos legais vigentes à época da contratação.

Art. 14- Fica a Minas Gerais Participações S. A. - MOI - autorizada a
transferir à Fundação Rural Mineira - RURALMINAS - área de
30.000ha (trinta mil hectares) localizada no Município de Jaíba, havida
conforme registro sob o n° 18.844, a fls. 204 do livro 1 A, no Cartório
de Registro de Imóveis de Manga.

Art. 15 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo.
Art. 16— Ficam revogadas a Lei n° 11.394, de 6 de janeiro de 1994,

e a Lei n° 12.366, de 26 de novembro de 1996.
Art. 17— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER SOBRE SUBSTITUTIVO APRESENTADO NO 2 0 TURNO
DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 24/2003

Comissão Especial
Relatório

De autoria de mais de 1/3 dos membros desta Casa e tendo como
primeiro signatário o Deputado Gil Pereira, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 24/2003 acrescenta artigo ao Ato das Disposiçoes
Constitucionais Transitórias.

Aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, a proposição
retorna a esta Comissão Especial para emitir parecer sobre o
Substitutivo n° 1 de autoria de 1/3 dos membros desta Casa,
apresentado no 2 0 turno, nos termos regimentais. Cumpre-nos,
portanto, opinar sobre a matéria.

Fundamentação
A Proposta de Emenda à Constituição n° 24/2003 visa a incluir artigo

no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT -, para
instituir fundo de revitalização e desenvolvimento sustentável da bacia
hidrográfica do rio São Francisco na porção dessa unidade geográfica
situada em Minas Gerais. O objetivo é criar uma fonte de recursos
financeiros para viabilizar ações destinadas a recuperação,
preservação e conservação ambiental do "Rio da Unidade Nacional" e
das terras banhadas por ele.

A revitalização das bacias hidrográficas mineiras é uma demanda da
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sociedade a qual esta Casa já havia detectado quando da
realização, em cidades-pólos do interior de Minas Gerais, das últimas
audiências públicas voltadas para a preparação do orçamento
estadual e também em diversas proposições coletadas nos
Seminários Legislativos Aguas de Minas 1 e li. Julgamos, por isso, que
a proposição é muito oportuna, uma vez que está voltada para a
revitalização de um rio que tem mais de 70% de suas águas
provenientes de terras mineiras. Além disso, esse grande manancial
está novamente sob grave ameaça, devido ao projeto de transposição
de parte de suas águas para o Nordeste setentrional. Trata-se de uma
ação que poderá revelar-se desastrosa e acelerar a morte do rio se
não for precedida da revitalização da bacia hidrográfica.

A instituição de um fundo pelo Estado será uma demonstração do
Executivo mineiro de seu interesse na solução dos problemas do
"Velho Chico".

O substitutivo apresentado visa adequar a redação da referida
proposta de emenda à Constituição, uma vez que insere no texto de
nossa Carta Magna a necessidade da instituição do referido fundo,
remetendo à legislação infraconstitucional, como convém, as matérias
relativas à gestão, à constituição e à aplicação dos recursos desse
fundo, a ser criado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Substitutivo n° 1 à

Proposta de Emenda à Constituição n° 2412003.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente e relatora - Gil Pereira - Sidinho do

Ferrotaco.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 18/12/2003, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento do Sr.
Leandro Fernandes do Couto, ocorrido em 13112/2003, em Santo
Antônio do Monte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 82a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 16/12/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2 0 Parte
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura
da reunião - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento da
Deputada Vanessa Lucas; questão de ordem; leitura do Projeto de Lei
n° 1.293/2003; aprovação do requerimento - Chamada para
verificação de quórum; existência de quórum para discussão -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.293/2003; discurso do
Deputado Rogério Correia; questão de ordem; suspensão e reabertura
da reunião; encerramento da discussão - Chamada para verificação
de quórum; inexistência de número regimental para votação de
proposta de emenda à Constituição e de projeto de lei complementar -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 175/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 - Votação, em 1° turno,
do Projeto de Lei n° 1.026/2003; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; votação das Emendas n

o
s 5 e 7; aprovação;

prejudicialidade da Emenda n° 1; votação das Emendas n os 2 a 4 e 6;
rejeição - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.081/2003;
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação do
requerimento - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.293/2003;
discurso da Deputada Marília Campos; aprovação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
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Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Biliar - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão
- Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Mala.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h14min, a lista de

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

P Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

28 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião o Projeto de Lei Complementar n° 44/2003, bem como os
Projetos de Lei nos 850, 1.037, 1.082, 1.132 e 1.239/2003, por não
estarem preenchidos os pressupostos processuais para sua
apreciação.

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

por 10 minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
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Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Vanessa
Lucas, em que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei n° 1.293/2003 seja apreciado em primeiro lugar entre as
matérias em fase de discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Gostaria que fosse feita a leitura do

projeto, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário,

para proceder à leitura do prôjeto.
O Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta) - (- Lê o Projeto de Lei

n° 1.293/2003, que foi publicado na edição do dia 10/12/2003.).
O Deputado Rogério Correia - O requerimento da Deputada

pretende colocar esse projeto em primeiro lugar?
O Sr. Presidente - Sim. A Deputada requer a apreciação do Projeto

de Lei n° 1.293 em primeiro lugar entre as matérias em discussão.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Presidência, nos termos da Decisão Normativa
da Presidência n° 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Deputados para a verificação do número regimental.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados.

Portanto, não há quórum para votação, mas há para a discussão das
demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.29312003, do
Governador do Estado, que autoriza a Companhia de Distritos
Industriais de Minas Gerais - CDI - a doar imóveis de sua propriedade,
localizados na Cidade Industrial Coronel Juventino Dias, ao Município
de Contagem. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade
do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discuti-lo, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como V. Exa. já
anunciou, passamos agora a discutir o Projeto de Lei n° 1.293/2003,
do Governador do Estado, que autoriza a Companhia de Distritos
Industriais de Minas Gerais a doar imóveis de sua propriedade,
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localizados na Cidade Industrial Coronel Juventino Dias, ao
Município de Contagem. A Deputada Vanessa Lucas solicitou que
esse projeto tosse votado em primeiro lugar e, pela importância da
matéria, contou com o apoio das Bancadas do PT e do PCdoB.
Votaremos favoravelmente a esse projeto.

Aliás, Sr. Presidente, ontem, o Município de Contagem vivenciou
algo inédito. A Deputada Manha Campos solicitou audiência pública
para debater assuntos de interesse de uma comunidade sobre obras a
serem feitas pela COPASA. Acontece que a COPASA não
compareceu a essa reunião, embora soubesse, de antemão, que ela
iria acontecer. A empresa alegou que não havia sido convocada
oficialmente.

O Sr. Presidente - Nobre Deputado Rogério Correia...
O Deputado Rogério Correia - Estou falando de Contagem,

Presidente.
• Sr. Presidente - O senhor está talando da COPASA.
• Deputado Rogério Correia - Estou falando da COPASA de

Contagem.
• Sr. Presidente - Estamos discutindo doação de imóvel.
• Deputado Rogério Correia - Estou falando exatamente sobre o

imóvel na Cidade Industrial Coronel Juventino, no Município de
Contagem, que vou votar favorável.

O Sr. Presidente - Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nobre
Deputado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, votarei favoravelmente
a esse projeto.

O Sr. Presidente - Vamos discutir a doação do imóvel em Contagem.
O Deputado Rogério Correia - Somos favoráveis à doação do

imóvel, para que, tendo Contagem mais imóveis como esse, com
várias glebas, não aconteça proibição de reunião. Que o Governador
do Estado não faça interferência em Contagem, proibindo que a
COPASA participe de reuniões pelo fato de a Deputada Maríhia
Campos ter convidado.

O Sr. Presidente - Nobre Deputado, a doação é do Governo do
Estado e não da Deputada Marília Campos.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, V. Exa. não entendeu
a ligação de uma coisa com a outra, mas faço questão de lembrar que
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estou discutindo exatamente o projeto de doação de imóvel. Acho
importante que haja doação de imóvel ao Município de Contagem até
para que o Governador não proíba reunião ali. Somos favoráveis ao
projeto de lei. A nossa votação tem a simbologia de mostrar ao
Governador que não votamos contra simplesmente porque o projeto é
de sua autoria, muito menos contra Contagem. No entanto, o
Governador do Estado também não pode proibir que haja reunião pelo
fato de a Deputada Marília Campos ter convocado.

O Sr. Presidente - Nobre Deputado Rogério Correia, V. Exa. tem
cinco minutos para abordar a não-realização da reunião marcada para
ontem.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ontem, a Deputada Manha Campos, a pedido da comunidade,
convocou reunião para a discussão de obras da COFASA no
Município de Contagem. Ficou combinado que a COPASA
compareceria à reunião. Houve uma ordem, que só pode ter vindo do
próprio Governador Aécio Neves, provavelmente a pedido do Prefeito
de Contagem, proibindo a reunião. A COPASA, então, não foi à
reunião para esclarecer à população as obras que deveriam ser feitas.
Isso significa que há obra sendo reivindicada no Município de
Contagem, e o Prefeito vai ao Governador para impedir que reuniões
aconteçam e que a COPASA compareça, por causa de disputa
eleitoral. Depois, o Governador Aécio Neves diz que não precipitará o
ano eleitoral, que não interferirá nas campanhas municipais. Mentira,
está se posicionando desde já. Contagem é um exemplo disso. Se a
reunião é da Deputada Marília Campos, fica proibida de ser realizada;
órgãos do Estado não podem ir à reunião da Deputada por solicitação
do Prefeito que deve ser candidato à reeleição. Então, é evidente que
houve ali um impedimento para que órgãos do Estado compareçam a
reuniões solicitadas pela Oposição em Contagem, numa evidente
demonstração de que o Governador do Estado interfere, sim, nas
disputas eleitorais. Não adianta dizer que não interfere. Também
existem milhões colocados no orçamento sob uma rubrica chamada
"infra-estrutura dos municípios". Quais são esses municípios? Não se
sabe. Evidentemente, serão os municípios que despertarem o
interesse do Governador no ano que vem. Por causa disso, ele deixa
de colocar mais verbas na UEMG e no Bolsa-Família. Conseguimos
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mais R$10.000.000,00 muito chorados para o ITER, mas é a
conta-gotas que retiramos as verbas postas ali com intuito eleitoreiro
para a base do Governador nos municípios.

E isso que está acontecendo em nosso orçamento. Eu não poderia
deixar de denunciar aqui. A COPASA deixou de comparecer por
imposição do Governador. Faço um elogio aos representantes da
COPASA, especialmente aos da região metropolitana. Eles ficaram
até sem graça, porque não puderam participar, uma vez que não
tinham o que dizer e foram proibidos de ir. Foi o que aconteceu. Por
isso, registro aqui o nosso repúdio a esse comportamento. Na parte
da tarde, a Deputada MarUja Campos deverá falar sobre o assunto.
Não sei como foi o andamento da reunião, mas o representante da
COPASA não compareceu, embora tenhamos apelado ao Líder do
Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando-lhe que
interferisse. Foi uma proibição vinda de cima, provavelmente do
Governador do Estado.

O Município de Contagem localiza-se ao lado de Belo Horizonte,
mas, às vezes, a política dali se parece com a de municípios
pequenos, longínquos, de poucos habitantes. Aquela política
tradicional de coronelismo ainda prevalece em Contagem. O Prefeito
vai ao Governador para impedir a realização de uma reunião, e para
que um órgão como a COPASA, que deve prestar informações à
população, não compareça, apenas porque a Deputada faz oposição
ao Prefeito. Isso parece coisa da época do coronelismo do Nordeste
brasileiro. E o Prefeito Ademir Lucas se acha um coronel de
Contagem. Acha...

O Sr. Presidente - Nobre Deputado Rogério Correia, a Presidência
informa a V. Exa. que estamos discutindo o Projeto de Lei n°
1.293/2003: doação de imóvel do CDI para a Prefeitura de Contagem.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Já que o nosso
nobre e valoroso Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, está
chamando sua atenção para a doação de um imóvel, quero dizer que
talvez essa seja uma das questões mais importantes a ser discutida
neste Plenário. Estamos votando aqui um sem-número de doações,
transferências e permutas de imóveis do Estado de Minas Gerais.
Sabemos que muitas dessas doações que têm um caráter nobre e
que são do mais alto interesse para o município ou o Estado, mas,
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quando consolidadas, não alcançam o objetivo nobre que nos
motivou a votar favoravelmente. E, quando o objetivo não é cumprido,
apesar das propostas de reversão, que tipo de controle tem o Estado
sobre essas doações? Como o Estado tem trabalhado para verificar
se aqueles objetivos que determinaram a doação dos imóveis foram
cumpridos? Caso contrário, não estariam sendo atendidos os
objetivos referentes à doação de imóveis. Como esses imóveis se
encontram atualmente? O Estado toma medidas para a reversão?
Para recuperar os imóveis doados?

Nobre Deputado Rogério Correia, considero importante a discussão
que V. Exa. faz neste momento, não em relação a esse imóvel
propriamente dito, mas aos imóveis de modo geral. Temos de analisar
isso cuidadosamente. Infelizmente, muitos dos imóveis doados, com
aprovação pela Assembléia Legislativa, com os mais elevados
objetivos de atendimento dos interesses coletivos, das cidades e de
nosso Estado, não têm cumprido sua finalidade.

Por isso, entendo que a Assembléia e de modo mais firme o
Governo do Estado, têm de tomar medidas severas, de compromisso,
para, identificados os imóveis do Estado que não cumpriram seus
objetivos em resultado das doações, das permutas e das concessões,
sejam imediatamente destinados ao Estado para que outros objetivos
sejam dados, cumprindo os elevados interesses públicos, garantindo
geração de emprego e renda, implementação de indústrias e os
objetivos do Estado para alcançar justiça, emprego e
desenvolvimento. Cumpridos esses objetivos, o Governo do Estado
poderá taxar menos a sociedade, garantindo maior arrecadação, fruto
do desenvolvimento industrial, da implantação de empresas. A doação
não pode ser vista como um fato terminado, tem de ser considerada o
primeiro ato de uma ação de Estado, um voto que não pode acabar na
Assembléia, para cumprirmos o papel de servir ao interesse público,
acima do interesse particular e de grupos.

Agradeço ao Deputado Rogério Correia. Vamos continuar agora e
no próximo ano a debater este assunto, que considero importante
para a preservação e a defesa do interesse do Estado e do povo de
Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia - O Deputado Adelmo fez importante
referência aos projetos de doação de imóvel, de maneira geral. 0
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Estado abre mão deles sem uma avaliação mais ampla do
significado disso. Concordo com a avaliação do Deputado Adelmo.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte)* - Deputado Rogério
Correia, nobre Deputado Adelmo, a preocupação de saber a finalidade
de cada doação - acredito que este ano já doamos dezenas de
imóveis para municípios e associações - é de todos nós. E nossa
obrigação, como parlamentar, saber se o imóvel está recebendo a
destinação adequada.

Particularmente, sinto-me à vontade quanto ao Projeto n°
1.293/2003, do Governo do Estado, que autoriza a Companhia de
Distritos Industriais - CDI -, a doar imóvel de sua propriedade
localizado na cidade industrial Coronel Juventino Dias ao Município de
Contagem. Procurei, nobre Deputado Rogério Correia, saber a
finalidade dessa doação. E uma finalidade nobre, mas é nossa
responsabilidade fiscalizar. Essa doação ajudará milhares de famílias
daquela região que hoje vivem aglomeradas em vilas, em situação
muitas vezes desumana. O projeto prevê a urbahização de toda a
região, e as famílias receberão título de posse das casas. Com  isso,
poderão tirar a escritura, registrar sua propriedade, ter sua cidadania e
sua moradia oficializada por esse projeto. Muitas vezes, quando se
trata de doação de terrenos, votamos emocionalmente, mas, neste
caso, voto também com alegria, Afinal, estamos votando um projeto
que beneficiará mais de 10 mil pessoas. Cerca de 5 mil famílias serão
beneficiadas com esse projeto de urbanização e de humanização.

E preocupante quando o Estado doa imóvel a associações e estas
não o utilizam para o fim proposto. Por isso, Deputado Rogério
Correia, alio-me a V. Exa. e aos parlamentares da Casa para defender
que os imóveis do Estado que não forem devidamente utilizados
voltem à posse do Estado.

O Projeto de Lei n° 8/2003, que deu origem à Lei das Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público, não prevê, na modalidade
parceria com o Estado, doação a associações. Assim sendo, o Estado
nunca será lesado quando assinar um termo de parceria com ONGs e
fundações. Estas receberão apenas o termo de concessão de uso, e,
não utilizando o imóvel, o terreno ou o patrimônio para o fim proposto -
educação gratuita, saúde gratuita, proteção às bacias hidrográficas,
seja lá o que for -, os próprios cidadãos mineiros poderão acionar a
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Assembléia Legislativa, o Ministério Público e o Governo do
Estado e pedir que determinem o retorno imediato do patrimônio ao
Estado. Nós, Deputados, apresentaremos requerimento solicitando à
Secretaria de Administração que cesse imediatamente o termo de
parceria. Assim sendo, não será necessária nenhuma ação na justiça.

Detendo o Projeto de Lei n° 1.293/2003. Reafirmo que o termo de
parceria abrange e simplifica. Não é necessário ser votada a doação,
porque o Estado não doa mais nenhum item de seu patrimônio. Será
assinado um termo de parceria para cessão de uso do patrimônio do
Estado. O próprio cidadão mineiro terá total liberdade para fiscalizar
esses termos de parceria

No resto do País, se ocorre denúncia de que uma fundação está
utilizando incorretamente os recursos repassados por convênios, o
tesoureiro ou o administrador da fundação não passam nenhuma
informação a quem os procura e, mais ainda, humilham o cidadão, o
representante do sindicato, o parlamentar, porque a lei brasileira não
prevê fiscalização tão transparente como a que aprovamos no Projeto
de Lei n° 8/2003.

Graças à nova lei, quando for assinado um termo de parceria no
Estado de Minas Gerais, qualquer cidadão pode requerer à Secretaria
de Estado o balancete da instituição e fiscalizar sua classe
representativa. Se o litro de leite, que hoje custa R$1,00 no mercado,
for vendido por R$2,00, o cidadão poderá acionar o Ministério Público
e a Assembléia Legislativa e, com isso, ajudar o Estado a aplicar bem
os recursos que utiliza em suas parcerias. O objetivo é ajudar o
cidadão mineiro a receber os recursos através de subsídios assinados
por termo de parceria.

Nobre Deputado Rogério Correia, a preocupação do Bloco PT-
PCdoB é a mesma do PMDB, ou seja, ajudar o Estado a fiscalizar as
doações. Sinto-me muito à vontade para fazer uma doação ao
Município de Contagem, para resgatar a cidadania dos moradores das
vilas e favelas, que terão esgoto canalizado, receberão em casa água
tratada e energia elétrica. Seus filhos poderão brincar em praças;
terão escolas. E difícil ser criança nessas regiões de risco, nas vilas e
favelas. Quando as crianças saem às ruas, deparam com a violência,
sofrem humilhação e maus tratos. As crianças não podem mais
brincar na rua, porque correm o risco de ser alvo de bala perdida,
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como aconteceu no último final de semana. Situações como essa
acontecem todos os dias na Grande BEl. Meninas são estupradas
quando vão brincar nas praças, porque não há iluminação, não há
segurança. Quando a polícia chega, os bandidos são avisados e
fogem.

As crianças não podem ser crianças; não podem compartilhar sua
infância. Na semana passada, fui à favela do Cafezal visitar um amigo
que sempre me ajuda nas campanhas. Reclamava que depois das 17
horas seus filhos têm de se recolher, senão o bandido bate na cara
dele, atira em sua casa, humilha-os. Apesar de líder comunitário, não
pode exercer a cidadania. A bandidagem tem corrompido as crianças.
Meninos de dez anos estão sendo usados pelos traficantes como
"aviõezinhos" para levar drogas. E obrigação do Estatuto da Criança e
do Adolescente proteger nossas crianças, mas, infelizmente, os
bandidos aprendem as leis brasileiras e utilizam mal o estatuto.
Sabem que, utilizando as crianças no tráfico, se elas forem presas,
permanecerão assim por muito tempo.

Temos de nos unir para combater o tráfico de drogas; para aprovar
projetos que resgatem a cidadania do povo mineiro.

Parabenizo o Governador Aécio Neves, que, através do PPP, no
ano que vem construirá no Estado de Minas Gerais seis presídios em
parceria com a iniciativa privada. O Estado passa por dificuldades
financeiras para utilizar recursos públicos nessas obras. Com isso,
poderemos colocar esses bandidos na cadeia, esses bandidos que
têm prejudicado, que têm tirado a cidadania do povo mineiro. Com
esses marginais na cadeia, podemos fazer esses belos projetos de
doação, como o Projeto de Lei n° 1.29312003. E a polícia poderá
chegar aos bairros e prender os bandidos, porque haverá vagas na
cadeia. O Governador Aécio Neves estará, nesta semana,
inaugurando o PPP, fazendo novas estradas em Minas Gerais em
parceria com a iniciativa privada, dando oportunidade às empresas
que querem investir. Elas terão que construir e não apenas passar um
batom, passar uma maquiagem e ganhar dinheiro com recursos
públicos. Na nossa democracia, todo cidadão que investe em
empreendimento tem o seu direito de ter lucro. Precisamos juntar a
vontade de comer com a fome.

Venho a esta Casa defender, de peito aberto, o Governo do Estado
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de Minas Gerais que, por meio dessas parcerias público-privadas,
dará melhores condições aos cidadãos mineiros. Podemos mostrar a
empresas internacionais que Minas Gerais está aberta a novas
parcerias. Empresas poderão investir nas nossas estradas, em
tecnologia, na biotecnologia, na qual tanto temos avançado. Nesse
final de semana, fiquei feliz em saber que a Grande BH será
transformada, a partir do ano que vem, num pólo de distribuição de
CDs. E o Governo está empenhado em transformar Minas Gerais num
colosso de distribuição de CDs. Mas, para que isso aconteça, temos
que combater a pirataria de CDs. Em Belo Horizonte, infelizmente, se
formos ao Centro poderemos ver bancas vendendo CDs
contrabandeados. Não temos nada contra o trabalho. Temos que
ajudar os camelôs a se regularizarem, a comprar e a vender
legalmente, pagando impostos, gerando empregos e renda. E preciso
combater a pirataria dos cigarros que hoje está proliferando em todo
Brasil. Para onde estão indo esses impostos? Sou contra o fumo, mas
se você quer fumar, o seu desejo será respeitado, desde que compre
o seu cigarro pagando impostos para o Governo, que muitas vezes
tem pago tratamento de pessoas que fumam por anos e anos e
adquirem doenças. E somos nós, cidadãos mineiros, que pagamos
por tudo isso. O cigarro não paga imposto nenhum e a conta recai
sobre nós. Muitas pessoas vêm ao meu gabinete buscar um auxílio,
uma oportunidade de um leito de hospital para tratar o câncer
adquirido com o fumo. Temos de combater a pirataria e o fumo.
Fomos eleitos Deputados de Minas Gerais para fiscalizar doações de
imóveis, pirataria e tráfico de drogas, colocando os bandidos na
cadeia. Muito obrigado, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sou eu que agradeço o aparte de V.
Exa., e informo a V. Exa., Deputado Leonardo Quintão, que a sua
preocupação é mais que justa. Deverá ser votado na Comissão de
Segurança Pública um requerimento de minha autoria - e faço questão
da presença de V. Exa. na reunião que, provavelmente, acontecerá na
de quinta-feira - solicitando uma audiência pública para tratarmos da
questão da pirataria. Existe uma CPI nacional da pirataria, e talvez
tenhamos que fazer também uma mineira. V. Exa. deveria representar
o seu partido nessa CPI. A exemplo do que foi a CPI do Narcotráfico,
iniciaremos o combate a esse problema seriíssimo apontado por V.
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Exa. Provavelmente, a audiência pública se realizará na quinta-
feira, à tarde, e solicitei que fossem convidados o Secretário da
Regional • Centro-Sul, Fernando Cabral, que tem denúncias
gravíssimas sobre o problema da pirataria; a Promotora Cássia, da
Promotoria de Crimes Organizados; o Dr. Dornelas, Delegado da
Polícia Federal responsável pelo combate ao crime organizado; e
mais associações que têm feito denúncias sobre esse tipo de
contrabando e outras falsificações. O Brasil é o País que mais produz
remédios falsificados. Então, temos falsificações generalizadas, que
têm relação com o narcotráfico e o crime organizado. Vimos isso na
CPI, eles interagem uns com os outros. O crime organizado não se
restringe a um aspecto. Ele atua onde rende mais. Se há um combate
mais severo a uma modalidade, ele vai para outra. Deve haver uma
combate ao crime organizado de maneira geral, porque ora é o
narcotráfico, ora é o roubo de carga, ora as falsificações e a pirataria.
Portanto, o crime organizado vai se moldando aquilo que lhe parece
mais fácil de fraudar, em determinados períodos. O combate ao crime
organizado é fundamental.

A Comissão de Segurança Pública da Assembléia foi criada para
combater o crime organizado, o seu principal mote. Ela não existia, e
este é o seu primeiro ano. Convido, então, o Deputado Leonardo
Quintão, para assinar este requerimento que será apresentado à
Comissão de Segurança Pública. Havendo quórum, ele será
aprovado, e, na quinta-feira, faremos a reunião. Revelo, Deputado
Leonardo Quintão, que estarão presentes pessoas que não serão
identificadas, porque correm risco de morrer. Elas darão o seu
depoimento e apontarão nomes. Estamos mexendo num vespeiro.
Novamente, haverá denúncias de envolvimento de órgãos da
segurança pública, notadamente da Polícia Civil, nessa modalidade de
crime. Relutei, Deputado Padre João, com voltar ao assunto crime
organizado, porque, na legislatura passada, sofri muito com isso, foi
difícil. Se não fizermos uma limpeza geral, em especial na Polícia Civil
de Minas Gerais, não conseguiremos combater o crime organizado.
Deputada Maria José, será necessário falarmos novamente sobre
esse assunto, pois resistem e não fazem as mudanças necessárias.
Quando observamos qualquer tipo de crime organizado, encontramos
o "braço podre" da Polícia Civil. Ressalto que não estou falando da
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Polícia Civil de maneira geral, pois dizem que falo mal da Polícia
Civil. Mas não é verdade; estou falando sobre o seu "braço podre",
que continua imperando no seu interior, sabemos disso. Essa questão
precisa ser solucionada. Quando falarmos sobre o assunto trazido
pelo Deputado André Quintão, veremos novamente o envolvimento da
"banda podre" da Polícia Civil.

O Deputado Leonardo Quintão (em apar te)* - Ficarei lisonjeado em
participar dessa ajuda à sociedade mineira. Algumas pessoas, para
obterem lucros fáceis, compram mercadorias produzidas em outros
países sem pagar nenhum imposto. São mercadorias produzidas em
porões, como foi descoberto há seis meses no Paraguai: uma grande
fábrica de CDs localizada no porão de uma casa, com capacidade
para produzir 6 milhões de CDs por mês, distribuídos em todo o Brasil.

Os sacoleiros brasileiros, em vez de irem ao Paraguai, pois a
fiscalização está intensificada, vão a São Paulo, comprando até mais
barato. Não sei que milagre está acontecendo. Os "containers" devem
estar chegando no Porto de Santos por meio de grandes navios, e os
produtos estão sendo distribuídos por todo o Brasil. A pessoa que
quer agir com má-fé, quando encontra um lado fechado, vai para o
outro.

Precisamos aumentar o efetivo da Polícia Federal, para que o
Governo Federal possa, nas nossas fronteiras, na Amazônia e na
fronteira com o Paraguai, intensificar a fiscalização, para coibir os
contrabandistas que trazem mercadorias falsas, produzidas sem o
pagamento de imposto, lesando o País em que foram produzidas e a
economia brasileira. Com isso, o povo brasileiro é lesado. Tenho a
honra de comprar uma mercadoria numa loja que pagou seus
impostos e, mais ainda, de contribuir para o Estado de Minas Gerais.
O Governador tem pedido a todo cidadão mineiro que requeira a nota
fiscal. Com isso, teremos nossa cidadania resgatada e uma
oportunidade de ajudar o Estado de Minas Gerais a recolher o ICMS,
utilizado para custear as escolas mineiras, os hospitais, enfim, toda a
infra-estrutura do Estado.

Fico triste quando vejo pessoas públicas comprar mercadorias
falsificadas. Dentro do nosso meio e de toda a infra-estrutura mineira,
temos que incentivar os servidores do Estado a não comprar
mercadorias desse tipo apenas pelo fato de serem baratas ou por ser
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o seu salário insuficiente. Ao contrário, temos que incentivar o
pagamento dos impostos devidos.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Leonardo Quintão, informo
a V. Exa. que o requerimento foi aprovado na Comissão de Segurança
Pública. Provavelmente faremos uma reunião na quinta-feira, para
tratar desse assunto pela primeira vez.

Deputado Leonardo Quintão, se for comprovado o que V. Exa. está
dizendo, se tivermos provas suficientes sobre o envolvimento de
autoridades e de que isso se transformou num crime organizado,
solicitaremos a constituição de uma CPI, e pedirei o apoio de V. Exa.

O Deputado Leonardo Quintão (em apar te)* - Acho que é oportuno.
Digo, com toda lisura, que a Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais está isenta em todo esse processo. Vimos denúncias,
no Governo passado, no Espírito Santo, em que a própria Assembléia
Legislativa estava envolvida no crime organizado. Digo-lhes que não
há Deputado, em Minas Gerais, envolvido com o crime organizado,
tráfico de drogas ou de influência.

• Deputado Rogério Correia - Estadual, não é Deputado?
• Deputado Leonardo Quintão (em aparte)* - Deputado Estadual.
• Deputado Rogério Correia - Deputado Leonardo Quintão,

agradeço-lhe o aparte.
Alerto o Presidente Mauri Torres, que é muito preocupado com

investigações e, corretamente, não é avesso à realização de
comissões parlamentares de inquérito. Provavelmente, no próximo
ano, abriremos a CPI da pirataria, que já existe no Congresso
Nacional. O assunto ficará claro na reunião a ser realizada, quinta-
feira, na Comissão de Segurança Pública, mostrando para a
população mineira a necessidade de uma investigação maior do
assunto, de um combate eficaz a essa modalidade de crime
organizado, com quebra de sigilo bancário, telefônico, etc.

Sr. Presidente, estou discutindo a autorização para a CDI doar
imóveis, localizados na cidade industrial Coronel Juventino Dias, ao
Município de Contagem. Votaremos favoravelmente ao projeto
embora saibamos que já é peça de campanha eleitoral.

Quando a Deputada Manha Campos solicita a ida de representantes
de uma companhia do Governo do Estado para prestar
esclarecimento à população de Contagem, isso é prejudicado pela
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atuação do Prefeito junto ao Governador do Estado. Ao mesmo
tempo, o Governador envia um projeto de lei doando cerca de quatro
mil lotes, numa evidente ação eleitoreira. Contagem, segunda cidade
do Estado, vizinha de Belo Horizonte, ainda é palco de coronelismo. A
Deputada ficou indignada, com razão, porque nem mesmo a atuação
de um Líder de Governo fez com que houvesse um representante da
COPASA para cumprir a obrigação da companhia de esclarecer a
população sobre obras que deveriam ser realizadas. Na minha
opinião, trata-se de coisa do Prefeito, que deve ter ligado para o
Governador a fim de exercer a sua política de pseudo-coronel,
tentando impedir reuniões que seriam feitas pelo PT.

Estamos discutindo o projeto de doação desses quatro mil lotes -
mais uma etapa do "eleitoral ismo", como se fosse obra fundamental
do Governo. Na verdade, são ocupações feitas por pessoas mais
pobres e o projeto nada mais é que o fruto da luta dessa população.
Como o projeto entrou na pauta, em primeiro lugar, a pedido da
Deputada Vanessa Lucas, não poderia deixar de relacioná-lo ao fato
ocorrido, ontem, em Contagem.

A Deputada Marília Campos (em aparte) - Agradeço o aparte,
Deputado. Não tenho certeza, porque acabei de chegar de um
compromisso, mas me parece que V. Exa. fez intervenção cobrando
do Governo do Estado uma postura que atenda aos interesses da
comunidade sem privilegiar esse ou aquele partido. Não sei se foi uma
intervenção do Prefeito de Contagem em relação à COPASA, mas
quero cobrar uma posição do Governo do Estado.

Estamos nessa luta desde 1996, quando a COPASA colocou a rede
de esgoto em Contagem, mas, ao invés de fazer a rede de tratamento
e colocar o interceptor na beira dos córregos, jogou o esgoto dentro
dos córregos, poluindo-os. Hoje, a população de Contagem convive
com ratos e proliferação de doenças. Enfim, essa batalha é travada no
município desde 1996. Quando Vereadora, assumi essa luta
juntamente com a comunidade e, na gestão de Itamar Franco,
conseguimos que a COPASA visitasse toda a região para projetar a
obra. Naquela época, a COPASA demonstrou uma clara disposição
em fazer esse projeto, mas agora me parece que mudou de opinião,
até porque mudamos de Governador.

Então, quero cobrar do Governo do Estado que mantenha o seu
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compromisso, aliás, divulgado em entrevista concedida no
domingo, em que critica a posição do Governo Lula. Mas me parece
que em Contagem tem uma postura exatamente contrária ao que
defende: ou seja, sua posição vai beneficiar a Prefeitura Municipal e
não a comunidade ou Deputados que estejam representando os
interesses dessa comunidade. Então, venho cobrar uma postura da
COPASA e de outros órgãos governamentais, para que não
privilegiem esse ou aquele partido, essa ou aquela liderança, mas o
interesse da comunidade.

Gostaria de ressaltar que várias questões estão sendo levantadas.
Por exemplo, há um grande número de propriedades ocupadas por
pessoas que não possuem a posse da propriedade, e, no último
domingo, foram entregues títulos de posse para várias comunidades.
Ou seja, agora as obras começam a aparecer, talvez até visando ao
processo eleitoral do ano que vem. Também há essa questão relativa
ao projeto, que o Deputado acaba de levantar. Essa doação é justa, e
queremos que seja feita. Mas quem será o beneficiado por ela? Essa
é a discussão central. Então, quero cobrar do Governo do Estado e de
sua liderança uma postura de neutralidade, e não de antecipação do
processo eleitoral. Obrigada, Deputado.

O Deputado Rogério Correia - Com certeza, Deputada Marília
Campos. Esse foi exatamente o teor do que disse hoje da tribuna.
Fica feita daqui essa cobrança.

Mas, Sr. Presidente, há coisas estranhas acontecendo na
Assembléia Legislativa, sem negociação com o Líder da Oposição,
Deputado Chico Simões, e sem o meu conhecimento, como Líder de
Bloco, que acabam dificultando o andamento da pauta.

Deputado Adelmo, V. Exa., que aqui está há mais tempo, já ouviu
falar em "emenda simbiose"? A "emenda Frankenstein", o "projeto
hospedeiro", a que se acopla a "emenda parasita", e diversas outras
modalidades já são nossas conhecidas. Mas, ontem, o Deputado
Chico Simões descobriu a "emenda simbiose". Não se trata de uma
"emenda parasita", porque, como todos sabemos, o parasita se
aproveita do hospedeiro, de quem tira o seu sustento, a sua vida. Na
simbiose, a coisa já é combinada. Então o que houve aqui foi uma
simbiose. O Deputado Paulo Piau, de Uberaba, apresentou uma
"emenda simbiose" ao projeto do Deputado Dalmo Ribeiro, que deve
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ter ficado satisfeito - por isso, não é um hospedeiro, mas uma
simbiose.

Com essa emenda, o teto salarial do Governador é driblado. Ou
seja, o teto é de R$10.500,00, mas aqueles que forem funcionários
federais - e há vários no Governo do Estado - poderão receber o
salário de Deputado Federal acrescido da verba de representação que
tem o Secretário, o que ultrapassa o teto de R$10.500,00 do
Governador. O Governador não aumentou o valor do teto, apenas o
driblou, por meio dessa simbiose proposta pelo Deputado Paulo Piau
ao projeto do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Não acredito que isso
tenha sido feito sem o aval do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
governista na sua essência. Então, Deputado Adelmo Carneiro Leão,
pode-se dizer que foi feita uma "emenda-simbiose". Apesar de V. Exa.
não conhecê-la, foi detectada pelo Deputado Chico Simões. Coisas
estranhas tem acontecido, como, por exemplo, essa "emenda-
simbiose".

Ontem, o Senador Eduardo Azeredo foi ao jornal se vangloriar de
que Minas Gerais terá R$500.000,000,00 a mais com a reforma
tributária, como se o mérito fosse dele. Tenho dito várias vezes que o
Estado ganhará R$1.000.000.000,00 a mais; não apenas
R$500.000.000,00. Aliás, ao entregar ontem o resultado da reforma
agrária - inclusive o Deputado Padre João também estava presente -,
o Governador brincou comigo dizendo que devíamos a ele
R$500.000.000,00. Ele fala em R$500.000.000,00, mas sabemos que
será R$1.000.000.000,00, pois ainda falta a regulamentação do Fundo
e a reforma da Previdência, que trarão mais recursos para o Estado
no ano que vem.

Anuncio a V. Exa., embora saiba que o Deputado Mauri Torres
deseja terminar a sessão legislativa no dia 18, pois os Deputados
estão ansiosos, que pretendo esperar a aprovação da reforma
tributária no Congresso Nacional, já que por meio dela ficará claro que
teremos cerca de R$1.000.000.000,00 a mais no orçamento. Existe
uma emenda do Bloco PT-PCdoB acrescentando ao orçamento
R$500.000.000,00; vamos deixar que seja chamada de "Emenda
Azeredo". Sr. Presidente, essa emenda precisa ser aprovada, pois já
está reconhecido pelo próprio Governo o envio desse dinheiro ao
orçamento do ano que vem.
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Assim, não haverá déficit orçamentário no ano que vem, graças

ao Governo Lula. Isso precisa ficar claro. Vamos esperar a reforma
tributária ser votada esta semana em Brasília, para, na semana que
vem, votarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já com a aprovação
da nossa emenda, que retira a maquiagem do Governo.

Fatos estranhos têm acontecido nesta Casa, tais como a não-
definição do orçamento, "emendas-simbioses", aparecimento de
fantasmas e Franksteins. Portanto, há que se ter muito cuidado
nessas questões.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não há quórum para a

votação dos projetos. Portanto, peço a V. Exa. a suspensão da
reunião.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Presidência vai

suspender a reunião por 15 minutos, para entendimentos entre as
Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Não há outros

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência, nos termos
da Decisão Normativa da Presidência n° 7, solicita ao Sr. Secretário
que proceda à chamada dos Deputados para a verificação de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados, que,
somados aos 8 em comissões, perfazem o total de 42 parlamentares,
número insuficiente para votação de proposta de emenda à
Constituição e de projeto de lei complementar, mas suficiente para a
apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em l o turno, do Projeto de Lei n° 175/2003, do Deputado
Ricardo Duarte, que institui o Selo de Comunicação Cidadã no âmbito
do Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Transporte,
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que opina pela aprovação da Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 175/2003 na forma do Substitutivo n° 1 com
a Emenda n° 1. A Comissão de Transporte.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.026/2003, do
Governador do Estado, que altera o disposto no parágrafo único do
art. 40 da Lei n° 11.393, de 6 /1/94, que cria o Fundo de Incentivo à
Industrialização - FIND. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. As
Comissões de Turismo e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira, que opina pela aprovação da Emenda n° 5, e pela rejeição
das Emendas n

os 2 a 4 e 6, e pela aprovação da Emenda n° 7, que
apresenta. Com a aprovação da Emenda n° 7, fica prejudicada a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
n os 5 e 7. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a
aprovação da Emenda n° 7, fica prejudicada a Emenda n° 1. Em
votação, as Emendas n os 2 a 4 e 6. As Deputadas e os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n°
1.026/2003 com as Emendas n

os 5 e 7. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.081/2003, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 12.427, de 27/12/1996, que
dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça
Estadual de Primeiro e Segundos Graus. Vem à Mesa requerimento
do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o adiamento de
votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.293/2003, do
Governador do Estado, que autoriza a Companhia de Distritos
Industriais de Minas Gerais - CDI - a doar imóveis de sua propriedade
localizados na Cidade Industrial Coronel Juventino Dias ao Município
de Contagem. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade
do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
opina pela aprovação do projeto. Com a palavra, para encaminhar a
votação, a Deputada Marília Campos.

A Deputada Manha Campos - Sr. Presidente, quero apenas fazer
uma manifestação do Bloco PT-PCdoB com relação ao projeto.
Votaremos favoravelmente ao Projeto de Lei n° 1.293, entendendo
que ele atende a um grande número de moradoras e moradores da
nossa cidade, centenas deles de região de risco. Por essa razão,
votaremos favoravelmente ao projeto. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

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

CONSTITUIÇÃO N° 25/2003, EM 28/5/2003
As 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva e Neider Moreira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Jô Moraes, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
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informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, o
parecer pela aprovação, no P turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 25/2003 com a Emenda n° 1 (relator: Dalmo Ribeiro
Silva). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

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

ATA DA 25U REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 11/12/2003

As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Gustavo Valadares, Leonídio Bouças, Weliton Prado
e Vanessa Lucas (substituindo esta ao Deputado Bonifácio Mourão,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Ricardo Duarte.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e designa como relator do
Projeto de Lei n° 1.293/2003 o Deputado Gustavo Valadares. Passa-
se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Neste momento, o Deputado Bonifácio Mourão comparece
no recinto e assume a Presidência. Na fase de discussão do parecer
do relator, Deputado Ermano Batista, que conclui pela antijuridicidade,
pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade, no 1° turno, do Projeto
de Lei n° 1.226/2003, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Weliton Prado. Após discussão e votação, é aprovado, no
1° turno, o parecer pela constitucional idade, pela legalidade e pela
juridicidade, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.293/2003 (relator:
Deputado Gustavo Valadares). Os Projetos de Lei n os 548, 1.095,
1.185 e 1.244/2003 são retirados da pauta, por não cumprirem
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pressupostos regimentais. Os Projetos de Lei n

o
s 1.161, 1.089,

1.207 e 1.221/2003 e o Projeto de Lei Complementar n°43/2003 são
retirados de pauta por já terem sido apreciados em reunião anterior.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista - Gilberto Abramo -

Leonardo Moreira - Gustavo Valadares.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°24/2003, EM 11/12/2003

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Piau, Bonifácio Mourão (substituindo este à Deputada Ana
Maria Resende, por indicação da Liderança do PSDB), e a Deputada
Maria José Haueisen, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Gil Pereira. 'Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar o parecer, para o 2 0 turno, sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 24/2003. O relator, Deputado Paulo Piau, faz a leitura
do seu parecer, o que conclui pela aprovação da matéria na forma do
vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Gil

Pereira.
ATA DA 33a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 16/12/2003
As 161h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, José Henrique, Mauro Lobo e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, o
Deputado Laudelino Augusto e a Deputada Vanessa Lucas. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a obter esclarecimentos sobre a venda de ações integrantes do capital
social da COMIG para a empresa Solaris Company Limited em 2001 e
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 11 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
faz retirar da pauta os Projetos de Lei n°s 1.239, 998, 1.037, 1.080 e
1.083/2003, por não cumprirem os presupostos regimentais. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, dos Projetos de Lei n°s
1.026/2003 na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado José
Henrique); 1.081/2003 na forma do vencido no 1° turno com as
Emendas n°s 1 a 4 (relator: Deputado Sebastião Helvécio) e
1.293/2003 nos termos apresentados (relator: Deputado Mauro Lobo).
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O
Deputado Sebastião Helvécio é designado relator para emitir parecer
sobre o Requerimento n° 2.082/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados que discorrerão sobre a matéria objeto desta reunião.
Registra-se a presença do Sr. Gilberto Simões Rabelo, Contador da
COMIG, acompanhado da Sra. Ana Lúcia Costa, Coordenadora de
Finanças da COMIG, 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
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Chico Simões, Presidente - Dinis Pinheiro - Sebastião Helvécio -
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Ermano Batista.

ATA DA 36a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 17/12/2003
As 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Mauro Lobo, Biel Rocha (substituindo este ao
Deputado Chico Simões, por indicação da Liderança do PT) e Dinis
Pinheiro (substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da
Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Suspende-se a reunião. Os trabalhos
são reabertas, com a presença dos Deputados Ermano Batista, Mauro
Lobo, Chico Simões e Dinis Pinheiro. Passa-se à P Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto
de Lei n0 1.239/2003 na forma do vencido no 1° turno (relator:
Deputado Mauro Lobo). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias, em
18/12/2003, às 10h30min, às 11 horas e às 14 horas, e em
19/12/2003, às 10h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Chico Simões - José

Henrique - Sebastião Helvécio - Elmiro Nascimento - Mauro Lobo.
ATA DA 43 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 17/12/2003
As 17 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro, Sidinho do
Ferrotaco (substituindo este ao Deputado Paulo Piau, por indicação da
Liderança do BPSP), e a Deputada Jô Moraes, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião, e, em virtude da
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aprovação de requerimento da Deputada Jâ Moraes, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, o
parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n°1.127/2003,
que conclui pela aprovação na forma apresentada (relatora: Deputada
Jô Moraes). O parecer sobre o Projeto de Lei n 0376/2003, no 1 0 turno,
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental
pela relatora, Deputada Jô Moraes. Os Projetos de Lei Complementar
n

o
s 36 e 42/2003, os Projetos de Lei n

o
s 850/2003 e 1005/2003 são

retirados da pauta por terem sido apreciados em reunião anterior, e o
Requerimento n° 1128/2003, por não cumprir pressupostos
regimentais. Em virtude de prazo regimental, o Presidente suspende a
reunião para a abertura da 44 Reunião Extraordinária da Comissão.
As 1 7h3omin, são reabertos os trabalhos com a presença dos
Deputados Domingos Sávio, Sidinho do Ferrotaco, Dalmo Ribeiro
Silva e a Deputada Jô Moraes; em seguida, o Presidente suspende a
reunião até que se conclua a votação do Projeto de Lei Complementar
n° 43/2003 no Plenário. As 20h55min, são reabertos os trabalhos com
a presença dos Deputados Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva,
Fábio Avelar e Roberto Carvalho; logo após, o Presidente prorroga, de
oficio, por mais 2 horas os trabalhos da Comissão. Em virtude do
término do prazo regimental, registra-se o encerramento da reunião.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Jã Moraes.

ATA DA 44a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 17/12/2003

As 117h19min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jâ
Moraes e os Deputados Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Sidinho
do Ferrotaco (substituindo este ao Deputado Fábio Avelar, por
indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento da Deputada Jô Moraes, dispensa a leitura da ata da
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reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à r 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 do Projeto de Lei n°
585/2003 (relator: Deputado Domingos Sávio), que conclui pela
aprovação da matéria, no 2 0 turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no
1° turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar - Jã Moraes.

ATA DA 7a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1° DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO -, EM 18/12/2003

As 16h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Chico Simões, Doutor Viana e Mauro Lobo, membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária . Está
presente, também, o Deputado Antônio .Júlio. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente faz retirar
da pauta o Projeto de Lei n° 1.116/2003, por não cumprir
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, na mesma
data, às 19 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Weliton Prado - Antônio Júlio -

rÃ
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Sebastião Helvécio - Djalma Diniz.

ATA DA 40a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 18/12/2003
As 201h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Antônio Júlio
(substituindo este ao Deputado José Henrique, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Chico Simões, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Suspende-se a reunião. São reabertos
os trabalhos com a presença dos Deputados Ermano Batista, Chico
Simões, Jayro Lessa e Olinto Godinho (substituindo este ao Deputado
Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança do PDT). Passa-se à
? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente faz retirar de pauta o Projeto de Lei n° 1.083/2003, por não
cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique - Sebastião Helvécio -

Mauro Lobo - Jayro Lessa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 23/2003
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 23/2003, apresentada por
um terço dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como
primeiro signatário o Deputado Chico Simões, acrescenta dispositivo
ao art. 73 da Constituição do Estado.

Aprovada no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno, vem agora a
proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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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.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 23/2003
Acrescenta dispositivo ao art. 73 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 73 da Constituição do Estado fica acrescido do

seguinte § 30:
"Art.73—( ...)
§ 3° - Os Poderes do Estado, seus órgãos e entidades, o Tribunal

de Contas e o Ministério Público divulgarão, no órgão oficial de
imprensa do Estado e por meio eletrônico de acesso público, até o
vigésimo dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, demonstrativo
da despesa mensal realizada no trimestre anterior com remuneração,
subsídio e verbas indenizatórias, incluídas as vantagens de natureza
pessoal ou de qualquer outra natureza, de seus servidores,
empregados públicos e agentes políticos, ativos e inativos,
discriminada por unidade orçamentária e por cargo, emprego ou
função e respectivos números de ocupantes ou membros.".

Art. 2 0 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 25/2003
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 25/2003, apresentada por
1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro
signatário o Deputado Neider Moreira, que altera o parágrafo único do
art. 195 da Constituição do Estado de Minas Gerais, foi aprovada no
2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora a proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 2512003
Altera o parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - O parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 195—( ...)
Parágrafo único - Para assegurar o estabelecido neste artigo, o

Estado deverá garantir o ensino de Filosofia, Sociologia e noções de
Direito Eleitoral nas escolas públicas do ensino médio.".

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia , Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 43/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 43/2003, de autoria do
Governador do Estado, que dispõe sobre a cessão de integrantes da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar para entidades
associativas de militares e dá outras providências, foi aprovado nos
turnos regimentais com as Emendas n

o
s 1 e 2 de 2 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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 COMPLEMENTAR N°43/2003
Dispõe sobre a cessão de integrantes da Polícia Militar e do Corpo

de Bombeiros Militar para entidades associativas de militares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. j0 - A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar poderão

colocar à disposição de entidades associativas de militares membros
da ativa das respectivas corporações, se eleitos para exercer cargo de
direção, observado o disposto nesta lei.

§ 10 - A disponibilidade a que se refere o "caput" deste artigo
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ocorrerá sem prejuízo da remuneração e das demais vantagens
do posto ou graduação do militar.

§ 2° - O militar poderá permanecer em disponibilidade remunerada,
nos termos desta lei, pelo período máximo de três anos, permitida
uma recondução por igual período.

§ 30 - O militar colocado à disposição de entidade associativa nos
termos desta lei ficará agregado ao quadro de origem e, enquanto
permanecer nessa situação, somente poderá ser promovido por
antigüidade, contando-se o tempo de serviço apenas para aquela
promoção e para a transferência para a reserva.

Art. 20 - Somente poderá beneficiar-se do disposto nesta lei a
entidade que:

- tiver abrangência de atuação em todo o território do Estado;
II - permitir o ingresso, entre seus filiados, de militares da ativa,

inativos e pensionistas e, indistintamente, de pelo menos a totalidade
de um dos seguintes círculos:

a) cabos e soldados;
b) subtenentes e sargentos;
c) todos os círculos de oficiais; e
III - tiver seus estatutos devidamente registrados há pelo menos três

anos e funcionamento por igual período.
§ 1° - Para os fins desta lei admitir-se-á a entidade associativa que

congregue os círculos constantes de, no mínimo, duas alíneas do
inciso II deste artigo.

§ 2 0 - As entidades associativas poderão integrar, em conjunto ou
separadamente, militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar.

Art. 30 - Os militares da ativa eleitos para cargo de direção serão
colocados à disposição das entidades, observada a seguinte
proporção:

- de dois mil a três mil filiados, um representante;
II - de três mil e um a oito mil filiados, dois representantes;
III - de oito mil e um a doze mil filiados, três representantes;
IV - acima de doze mil filiados, quatro representantes.
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta

dias contados da data de sua publicação.
Ad. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 6 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 44/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 44/2003, de autoria do
Governador do Estado, que cria o Fundo Financeiro de Previdência -
FUNFIP - e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, com a
Emenda n° 2 e as Subemendas n° 1 às Emendas n os 1 e 3 ao vencido
no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 4412003
Cria o Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP - e dá outras

providências.
Art. 1° - Fica criado o Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP -,

de natureza contábil, sem personalidade jurídica, que, nos termos
desta lei, substitui, em todas as suas atribuições, a Conta Financeira
de Previdência - CONFIP -, instituída pela Lei Complementar n° 64,
de 25 de março de 2002.

§ 1° - O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG - é a entidade gestora do FLJNFIP.

§ 2 0 - O grupo coordenador do FUNFIP é constituído por
representantes da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
da Secretaria de Estado de Fazenda e do IPSEMG.

§ 30 - A Secretaria de Estado de Fazenda é o agente financeiro do
FUNFIP.

§ 40 - O agente financeiro do FUNFIP não é remunerado.
§ 5 0 - O FUNFIP se extinguirá quando cessar a obrigação de

pagamento dos benefícios por ele devidos, ocasião em que seus
eventuais saldos serão transferidos para o Fundo de Previdência do
Estado de Minas Gerais - FUNPEMG.
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Art. 20 - Os arts. 36 e 49 da Lei Complementar n° 64, de 25 de

março de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 36—Os recursos das contribuições a que se referem os arts. 29

e 30 desta lei serão destinados ao Fundo Financeiro de Previdência -
FUNFIP - e ao Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais -
FUNPEMG -, observado o disposto nos arts. 37 e 50 desta lei
complementar.

(. ..)
Art. 49 - Compete ao FUNFIP prover os recursos necessários para

garantir o pagamento dos benefícios concedidos na forma do art. 38,
observado o disposto nos arts. 39 e 50 desta lei complementar.".

Art. 3° - A Seção 1 do Capítulo II da Lei Complementar n° 64, de 25
de março de 2002, passa a denominar-se Do Fundo Financeiro de
Previdência - FUNFIP".

Art. 4° - Fica substituído o termo CONFIP por FUNFIP no "caput" do
art. 39; no "caput", no inciso VII e no § 2 0 do art. 50; no "caput" e nos
incisos II, III e IV do art. 51; no parágrafo único do art. 78; no "caput" e
no parágrafo único do art. 81; no "caput" e no parágrafo único do art.
82 e no art. 83 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002,
observadas as alterações efetuadas pela Lei Complementar n° 70, de
30 de julho de 2003.

Art. 50 - Fica acrescentado ao art. 50 da Lei Complementar n° 64,
de 25 de março de 2002, alterado pela Lei Complementar n° 70, de 30
de julho de 2003, o seguinte inciso X:

"Art. 50 — ( .•)
X - receitas provenientes da União destinadas ao pagamento de

benefícios previdenciários, ressalvado o disposto no art. 56, IV, desta
lei complementar.".

Art. 60 - O art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 28 - A alíquota de contribuição mensal dos servidores ativos,
dos inativos e dos pensionistas é de 11% (onze por cento) incidentes
sobre a remuneração de contribuição, sobre os proventos e sobre o
valor das pensões.

§ 1°— A alíquota de contribuição patronal será equivalente ao dobro
da alíquota de contribuição prevista no 'caput" deste artigo.

§ 2° - As alíquotas das contribuições previstas neste artigo serão
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objeto de reavaliação atuarial anual.

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

§ 40 - A alíquota de contribuição mensal dos servidores inativos e
dos pensionistas em gozo de benefícios na data de promulgação da
Emenda à Constituição da República n o 41, de 19 de dezembro de
2003, bem como daqueles que já adquiriram o direito aos benefícios
na referida data, incidirá sobre a parcela dos proventos e das pensões
que supere 50% (cinqüenta por cento) do limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata
o art. 201 da Constituição da República.".

Art. 70 - O Poder Executivo republicará o texto da Lei Complementar
n° 64, de 25 de março de 2002, consolidado com suas alterações, no
prazo de noventa dias contados da publicação desta lei.

Art. 80 - Até que se complete o prazo de noventa dias da publicação
desta lei complementar, permanecem em vigor as alíquotas de
contribuição estabelecidas no art. 2 0 da Lei Complementar n° 70, de
30 de julho de 2003.

Art. 9° - Fica revogado o art. 2 0 da Lei Complementar n° 70, de 30
deiulho de 2003.

Art. 10— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 177/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 177/2003, de autoria do Deputado Ricardo

Duarte, que dispõe sobre critérios de concessão de serviços de
lanches e bebidas nas unidades educacionais e de ensino e dá outras
providências, 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
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do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 17712003
Dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas

escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - O Estado orientará, por meio dos órgãos competentes, o

desenvolvimento de programas de educação alimentar e nutricional
nas escolas do ensino básico das redes pública e privada do Estado,
visando a estimular a formação de hábitos alimentares saudáveis em
crianças e, adolescentes, e, extensivamente, em suas famílias e
comunidades.

Art. 20 - Os programas de educação alimentar e nutricional a serem
desenvolvidos nas escolas terão como diretrizes básicas:

- a oferta de alimentos saudáveis e variados pelas cantinas, nas
unidades escolares onde houver a comercializbção de lanches,
criando-se alternativas que valorizem as peculiaridades locais e que
se adaptem às condições socioeconômicas dos alunos;

II - a integração pedagógica com os temas transversais
relacionados à saúde e à educação ambiental constantes nas
propostas curriculares .das escolas;

III - a conscientização de crianças e adolescentes, de suas famílias
e da comunidade dos alunos, em especial sobre:

a) a importância de uma alimentação saudável para a garantia da
saúde e a melhoria da qualidade de vida;

b) a relação entre alimentação, atividade física, saúde e higiene;
c) a conservação adequada dos alimentos e o combate ao seu

desperdício;
d) o aproveitamento correto dos recursos disponíveis na elaboração

de cardápios equilibrados;
IV - o desenvolvimento de atividades educativas que tenham por

tema a alimentação, como oficinas de culinária, cultivo de horta,
exibição de vídeo ou programa veiculado pelos órgãos de educação e
saúde, pesquisas e palestras, entre outras atividades que possam ser
desenvolvidas em cada escola;

V - a realização de parcerias com entidades governamentais e não
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governamentais.

Art. 30 - Serão definidas em regulamento formas de colaboração
com os Municípios, com o objetivo de promover a educação alimentar
nas escolas de educação infantil e ensino fundamental dos sistemas
municipais de ensino.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator -Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 473/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 473/2003, de autoria do Deputado Antônio
Carlos Andrada, que dispõe sobre a prática de Educação Física nas
unidades do Sistema Estadual de Ensino, foi aprovado no 2 0 turno,
com as Emendas nos 1 e 2 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3 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 § 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° 473/2003
Dispõe sobre a prática da Educação Física na rede pública estadual

de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Educação Física integra a proposta pedagógica das

escolas da rede pública estadual de ensino e é componente curricular
obrigatório de todas as séries ou anos dos ciclos da educação básica,
ajustado às faixas etárias e às condições da população escolar.

Parágrafo único - A Educação Física será ministrada em cada um
dos turnos de funcionamento da escola, sendo opcional para o aluno
dos cursos noturnos.

Art. 2° - E reservado a profissional com curso superior completo em
Educação Física, observadas as disposições da Lei Federal n° 9.696,
de 1° de setembro de 1998, o exercício da docência ou a orientação
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da prática dessa disciplina na rede pública estadual de ensino, na
educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e na
educação especial.

Parágrafo único - Compete ao profissional com curso superior
completo em Educação Física participar da execução de trabalhos,
planos e projetos, bem como da realização de treinamentos
especializados e da gestão desportiva, nas áreas de atividades físicas
e do desporto da unidade escolar em que estiver trabalhando.

Art. 3 0 - Na falta de profissional habilitado nos termos do "caput" do
art. 2 0 para o exercício do cargo ou função de professor de Educação
Física, poderá o Estado designar, a título precário, como regente de
Educação Física:

- estudante de curso superior de Educação Física, desde que
podador de autorização para lecionar fornecida pela Secretaria de
Estado da Educação, observadas as disposições da Lei Federal n°
9.696, de 1998;

II - diplomado em curso técnico ou profissionalizante de Educação
Física.

Parágrafo único - O diplomado em curso técnico ou
profissionalizante a que se refere o inciso II deste artigo só poderá ser
designado até dezembro de 2008.

Art. 40 - Nos quatro primeiros anos do ensino fundamental, a prática
de Educação Física será implantada progressivamente na forma de
regulamento, e, na falta de professor habilitado, a disciplina poderá
ser ministrada pelo professor regente de turma, a título precário.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 841/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 841/2003, de autoria do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ewbank da
Câmara 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
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos
termos do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 841/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ewbank da

Câmara o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Ewbank da Câmara o imóvel constituído de um terreno com área de
406m 2 (quatrocentos e seis metros quadrados) e respectiva
benfeitoria,, situado na Rua Abílio Bittar, n° 117, naquele Município,
registrado sob o n° 20.369, a fls. 27 do livro 3-AE, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santos Dumont.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento de um posto de saúde.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 850/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 850/2003, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que altera o art. 1° da Lei n° 13.722, de 20 de outubro de 2000,
que dispõe sobre o pagamento de militares, de servidores públicos e
de pensionistas do Estado, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do
vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 850/2003
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Altera o art. 1° da Lei n° 13.722, de 20 de outubro de 2000, que

dispõe sobre o pagamento de militares, de servidores públicos e de
pensionistas do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - O art. 1° da Lei n° 13.722, de 20 de outubro de 2000, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - Os militares e os servidores públicos, ativos e inativos, e os

pensionistas das administrações direta e indireta do Estado poderão
optar pelo recebimento de seus vencimentos integrais, remuneração,
proventos e pensões por intermédio de cooperativa de crédito
constituída de acordo com a Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, à qual sejam filiados, ou de instituição bancária que integre o
sistema financeiro nacional.

§ 1° - O recebimento de vencimento, remuneração, proventos e
pensões nos termos deste artigo se fará mediante requerimento
formal do interessado ao setor responsável pelo pagamento da folha
de pessoal do órgão ou da entidade a que esteja vinculado
funcionalmente, indicando a cooperativa ou a instituição bancária, a
agência e o número da conta corrente na qual deverão ser efetuados
os créditos.".

§ 20 - Em razão de interesse público devidamente justificado, a
Administração Pública poderá, observados os contratos firmados e as
normas relativas ao procedimento licitatório, deixar de conceder a
opção a que se refere este artigo, exceto na hipótese de indicação de
cooperativa de crédito.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 898/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 898/2003, de autoria do Deputado Antônio
Carlos Andrada, que dispõe sobre a Responsabilidade Social na
Gestão Pública Estadual, altera a Lei n° 14.172, de 15/1/2002, e dá
outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas n

o
s 1

a 3 ao vencido no 1° turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos
termos do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 898/2003
Dispõe sobre a responsabilidade social na gestão pública estadual,

altera a Lei n° 14.172, de 15 de janeiro de 2002, que cria o índice
Mineiro de Responsabilidade Social, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A responsabilidade social na gestão pública estadual, nos

termos desta lei, consiste na implementação, pelo Estado, de políticas
públicas, planos, programas, projetos e ações que assegurem o
acesso da população a assistência social, educação, serviços de
saúde, emprego, alimentação de qualidade, segurança pública,
habitação, saneamento, transporte e lazer, com eqüidade de gênero,
etnia, orientação sexual, idade e condição de deficiência.

Parágrafo único - A responsabilidade social na gestão pública
estadual caracteriza-se, ainda, pela transparência e pelo planejamento
estratégico das ações e pelo caráter educativo da edição dos atos.

Art. 20 - A gestão pública socialmente responsável utilizará os
seguintes instrumentos de planejamento e avaliação social:

- índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS;
II - Mapa da Inclusão Social;
III - Balanço Social Anual;
IV - Anexos Sociais do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG -, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e da Lei
Orçamentária Anual - LOA.

Art. 3° - Os arts. 2 0 , 3° e 4° da Lei n° 14.172, de 15 de janeiro de
2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Au. 2 0 - O IMRS será elaborado pela Fundação João Pinheiro, a
partir de dados fornecidos pelos Municípios, por órgãos e entidades
da Administração direta e indireta do Estado e por instituições públicas
federais.

§ 1° - Será constituída comissão mista à qual caberá a formulação
de diretrizes para a elaboração do IMRS.

§ 20 - A comissão mista a que se refere o § 10 deste artigo será
composta por seis membros, que representarão, paritariamente, os
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Poderes Legislativo e Executivo.

§ 30 - Os representantes do Poder Legislativo serão indicados pela
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e nomeados
pelo Presidente da Assembléia Legislativa.

§ 40 - Os representantes do Poder Executivo serão indicados pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - e
nomeados pelo Governador do Estado.

§ 50 - Para a elaboração do IMRS serão consideradas as áreas de
assistência social, educação, saúde, emprego, segurança alimentar,
segurança pública, habitação, saneamento, transporte, lazer e renda,
segundo as variáveis de gênero, etnia, orientação sexual, idade e
condição de deficiência.
§ 6° - As áreas a que se refere o § 5 0 deste artigo serão

consideradas, ainda, segundo as variáveis de esforço de gestão
governamental e participação popular.".

Art. 30 - O relatório do IMRS será divulgado bienalmente no órgão
oficial de imprensa do Estado e na internet, pela comissão mista a que
se refere o § 1° do art. 2 0 desta lei, no segundo semestre do ano
subseqüente ao segundo e ao quarto anos do mandato dos governos
municipais.

Parágrafo único - A primeira edição do IMRS ocorrerá no segundo
semestre de 2005, observada, a partir daí, a periodicidade
estabelecida no "caput" deste artigo.

Art. 40 - A comissão mista concederá bienalmente, em ato público,
certificado de responsabilidade social, pelo esforço em prol da
melhoria das condições sociais no Estado:

- aos cinqüenta Municípios que:
a) alcançarem os melhores resultados no relatório do IMRS;
b) obtiverem significativa evolução em relação ao posicionamento no

último relatório publicado;
c) contribuírem para o bom desempenho do Estado no Balanço

Social;
d) implantarem programas sociais inovadores ou com resultados que

justifiquem sua divulgação para outros Municípios;
II - aos órgãos, entidades e programas públicos que obtiverem

destacado desempenho, segundo o Balanço Social.
Parágrafo único - 0 Estado apresentará, anualmente, programa
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emergencial para o desenvolvimento social dos Municípios
classificados nas cinqüenta últimas posições no relatório do IMRS.".

Ai 40 - O relatório do IMRS terá como um de seus produtos o
Mapa da Inclusão Social do Estado de Minas Gerais, que constitui um
diagnóstico da realidade social do Estado, por Município e
Macrorregião.

Parágrafo único - O Mapa da Inclusão Social compreenderá os
seguintes aspectos:

- expectativa de vida média da população;
II - renda;
III - emprego;
IV - educação;
V - saúde;
VI - saneamento;
VII - condições de habitação;
VIII - assistência social;
IX - segurança pública.
Art. 50 - A comissão mista a que se refere o §10 do art. 2 0 da Lei n°

14.172, de 15 de janeiro de 2002, com a redação dada por esta lei,
poderá coordenar fórum especial, composto por representantes de
organismos governamentais e não-governamentais, para consulta e
eventual revisão da metodologia utilizada na elaboração do IMRS e do
Mapa da Inclusão Social.
Ai 60 - O Estado poderá, nos termos de regulamento, negar-se a

firmar convênio ou a repassar recursos de convênios a Municípios que
não prestarem as informações necessárias à elaboração do IMRS no
prazo solicitado.

Art. 70 - O PPAG, a ILIDO e a LOA conterão Anexos Sociais, nos
quais serão estabelecidas e avaliadas as metas de melhoria do IMRS.

§ 1° - Os Anexos Sociais a que se refere o 'caput" deste artigo
conterão:

- resultado obtido no cumprimento das metas relativas ao período
anterior;

li - demonstrativo de metas, acompanhado de memória de cálculo
que evidencie a viabilidade das metas pretendidas;

III - discriminação dos programas, projetos e ações a serem
desenvolvidos para se alcançarem as metas estabelecidas.
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§ 2 0 - O estabelecimento das metas dos Anexos Sociais contará

com a participação dos Conselhos Setoriais Estaduais de Políticas
Públicas, observada a legislação vigente, o Mapa da Inclusão Social,
o IMRS e o Balanço Social do Estado.

Art. 80 - O Balanço Social do Estado passa a integrar a Prestação
de Contas Anual do Governador do Estado, na forma de anexo
específico e didático, que conterá a prestação de contas dos
resultados sociais alcançados no exercício anterior, com base na
comparação entre as metas estabelecidas nos Anexos Sociais e a
execução dos programas, projetos e ações constantes no Orçamento
para alcançá-las.

§ 1° - Caso não tenham sido atingidas as metas estabelecidas nos
Anexos Sociais, o Poder Executivo proporá, no Balanço Social do
Estado, medidas corretivas a serem incorporadas à LDO.

§ 2 0 - O Balanço Social do Estado ficará disponível na Assembléia
Legislativa, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG - e na internet, para consulta.

Art. 90 - O Programa Estadual de Qualificação Profissional dos
Servidores Públicos, desenvolvido pela Fundação João Pinheiro,
oferecerá cursos voltados para a capacitação de servidores públicos
em responsabilidade social na gestão pública estadual.

Art. 10 - O poder público buscará integração entre os bancos de
dados dos âmbitos municipal, estadual e federal, com vistas a evitar
sobreposições na concessão de benefícios assistenciais públicos
equivalentes, de forma a auxiliar a racionalização da aplicação dos
recursos públicos disponíveis e corrigir erros que possam afetar o
cumprimento das metas de melhoria dos indicadores sociais do
Estado.

Art. 11 - Os requerimentos dirigidos à Administração Pública
solicitando providências ou informações relacionadas com a
destinação de recursos públicos, fiscalização, publicidade de atos
públicos e ética, mesmo que elaborados pelo cidadão comum, serão
publicados no órgão oficial de imprensa do Estado, na seção relativa
ao órgão ao qual foram dirigidos, até setenta e duas horas após o seu
recebimento.

Art. 12 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta de dotações próprias consignadas no Orçamento do Estado.
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Art. 13 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias

contados da data de sua publicação.
Art. 14— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.080/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.080/2003, de autoria do Governador do
Estado, que altera a Lei n° 12.426, de 27 de dezembro de 1996, que
dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.080/2003
Dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa Modis" e

Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPITULO 1
Da Incidência

Art. 1° - O Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis' e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - incide:

- no ato em que ocorrer a transmissão da propriedade de bem ou
direito, por sucessão legítima ou testamentária;

II - no ato em que ocorrer a transmissão de propriedade de bem ou
direito, por meio de fideicomisso;

III - na doação a qualquer título, ainda que em adiantamento da
legítima;

IV - na ação de separação judicial ou de divórcio e na partilha de
bens na união estável, incidindo o imposto apenas sobre o montante
que exceder à meação;
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V - na desistência de herança ou legado com determinação do

beneficiário;
VI -na instituição ou extinção de usufruto não oneroso;
VII - no recebimento de quantia depositada em conta bancária de

poupança ou em conta corrente em nome do "de cujus".
§ l - O imposto incide sobre a doação ou transmissão hereditária

ou testamentária de bem imóvel situado em território do Estado e
respectivos direitos, bem como sobre bens móveis, semoventes,
títulos e créditos, e direitos a eles relativos.

§ 20 - O imposto incide sobre a doação se:
- o doador tiver domicílio no Estado, no caso de bem móvel;

II - o doador não tiver residência ou domicílio no País, e o donatário
for domiciliado no Estado;

III - o bem imóvel doado estiver localizado no Estado.
§ 30 - Para os efeitos deste artigo, considerar-se-á doação o ato ou

fato em que o doador, por liberalidade, transmitir bem, vantagem ou
direito de seu patrimônio ao donatário, que o aceitará expressa, tácita
ou presumidamente, incluindo-se a doação efetuada com encargo ou
ônus.

§ 40 - Em transmissão não onerosa "causa mortis", ocorrerão tantos
fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros ou legatários.

§ 50 - Em transmissão decorrente de doação, ocorrerão tantos fatos
geradores distintos quantos forem os donatários do bem, título ou
crédito, ou do direito transmitido.

§ 60 - Consideram-se também doação de bem ou direito os
seguintes atos praticados em favor de pessoa sem capacidade
financeira, inclusive quando se tratar de pessoa civilmente incapaz ou
relativamente incapaz:

- a transmissão da propriedade plena ou da nua propriedade;
II - a instituição onerosa de usufruto.

CAPITULO II
Da Não-Incidência

Art. 2 0 - O imposto não incide sobre transmissão "causa mortis" ou
doação em que figurem como herdeiros, legatários ou donatários:

- a União, o Estado ou o Município;
II - os templos de qualquer culto;
III - os partidos políticos e suas fundações;
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IV - as entidades sindicais;
V - as instituições de assistência social, as educacionais, culturais e

esportivas, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
VI - as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder

público.
§ 1° - O disposto neste artigo aplica-se às entidades mencionadas

nos incisos III a V do "caput" deste artigo, desde que estas:
- não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua

renda, a qualquer titulo;
II - apliquem integralmente no País os recursos destinados à

manutenção de seus objetivos institucionais;
III - mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 20 - O disposto neste artigo aplica-se às entidades mencionadas

nos incisos II a VI do "caput" deste artigo, desde que os bens, direitos,
títulos ou créditos sejam destinados ao atendimento de suas
finalidades essenciais, observado, ainda, o disposto no § l deste
artigo.

§ 30 - o imposto não incide sobre transmissão "causa mortis" de
valor não recebido em vida pelo "de cujus" correspondente a
remuneração oriunda de relação de trabalho ou a rendimento de
aposentadoria ou pensão.

CAPITULO III
Da Isenção

Art. 30 - Fica isenta do imposto:
- a transmissão "causa mortis" de:

a) imóvel residencial, urbano ou rural, cujo valor não ultrapasse
45.000 UFEMGs (quarenta e cinco mil Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais), desde que os familiares beneficiados não possuam
outro imóvel;

b) imóvel cujo valor não ultrapasse 20.000 (vinte mil) UFEMG5,
desde que seja o único transmitido;

c) roupa e utensílio agrícola de uso manual, bem como de móvel e
aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências familiares;

II - a transmissão por doação:
a) cujo valor total não ultrapasse 10.000 (dez mil) UFEMGs;
b) de bem imóvel doado pelo poder público a particular no âmbito de
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programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda ou em
decorrência de calamidade pública;

c) de roupa, utensílio agrícola de uso manual, móvel e aparelho de
uso doméstico que guarneçam as residências familiares.

§ 1° - O regulamento disporá sobre a forma de comprovação dos
valores indicados no "caput" deste artigo, para fins de reconhecimento
das isenções.

§ 2° - O valor da UFEMG será o vigente na data da avaliação.
CAPITULO IV

Do Cálculo do Tributo
Seção 1

Da Base de Cálculo
Art. 40 - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou

direito transmitido, expresso em moeda corrente nacional e em seu
equivalente em UFEMG.

§ 1° - Para os efeitos desta lei, considera-se valor venal o valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da
avaliação ou da realização do ato ou contrato de doação, na forma
estabelecida em regulamento.

§ 2° - A base de cálculo do imposto é nos seguintes casos:
- 113 (um terço) do valor do bem, na transmissão não onerosa do

domínio útil;
II - 213 (dois terços) do valor do bem, na transmissão não onerosa

do domínio direto;
III - 1/3 (um terço) do valor do bem, na instituição do usufruto, por

ato não oneroso, bem como no seu retorno ao nu proprietário;
IV - 2/3 (dois terços) do valor do bem, na transmissão não onerosa

da nua propriedade.
Art. 5 0 - Em se tratando de ações representativas do capital de

sociedade, a base de cálculo é determinada por sua cotação média na
Bolsa de Valores na data da transmissão, ou na imediatamente
anterior quando não houver pregão ou quando essas não tiverem sido
negociadas naquele dia, regredindo-se, se for o caso, até o máximo
de cento e oitenta dias.

Parágrafo único - No caso em que a ação, quota, participação ou
qualquer título representativo do capital de sociedade não for objeto
de negociação ou não tiver sido negociado nos últimos cento e oitenta
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dias, admitir-se-á seu valor patrimonial na data da transmissão.

AI. 60 - O valor da base de cálculo não será inferior:
- ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade

Predial e Territorial Urbana - IPTU -, em se tratando de imóvel urbano
ou de direito a ele relativo;

II - ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR -,
em se tratando de imóvel rural ou de direito a ele relativo.

Parágrafo único - Constatado que o valor utilizado para lançamento
do IPTU ou do ITR é notoriamente inferior ao de mercado, admitir-se-á
a utilização de coeficiente técnico de correção para apuração do valor
venal do imóvel, nos termos do § 1° do art. 4 0 desta lei.

Art. 7 0 - Os valores constantes nesta lei são expressos em UFEMG.
Parágrafo único - Na hipótese de extinção da UFEMG, a atualização

dos valores constantes nesta lei far-se-á pela variação do Indice Geral
de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-Dl - da Fundação Getúlio
Vargas ou de índice que o substituir.

Art. 80 - O valor da base de cálculo será considerado na data da
abertura da sucessão, do contrato de doação ou da avaliação,
devendo ser atualizado a partir do dia seguinte, segundo a variação
da UFEMG, até a data prevista na legislação tributária para o
recolhimento do imposto, na forma estabelecida em regulamento.

Art. 90 - O valor venal do bem ou direito transmitido será declarado
pelo contribuinte, ficando sujeito a homologação pela Fazenda
Estadual, mediante procedimento de avaliação.

Parágrafo único - O contribuinte que discordar da avaliação
efetuada pela Fazenda Estadual poderá, no prazo de dez dias úteis
contados do momento em que comprovadamente tiver ciência do fato,
requerer avaliação contraditória, observado o seguinte:

- o requerimento será apresentado à repartição fazendária onde
tiver sido processada a avaliação, podendo o requerente juntar laudo
técnico;

II - o contribuinte poderá indicar assistente para acompanhar os
trabalhos de avaliação a cargo do órgão responsável pela avaliação
impugnada, se o requerimento não estiver acompanhado de laudo;

III - a repartição fazendária emitirá parecer fundamentado nos
critérios adotados para a avaliação no prazo de quinze dias contados

rÀ
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do recebimento do pedido e, no mesmo prazo, o assistente, se
indicado, emitirá seu laudo;

IV - o requerimento instruído com o parecer e com o laudo do
assistente será encaminhado ao responsável pela repartição
fazendária, a quem competirá decidir, conclusivamente, sobre o valor
da avaliação, no prazo de quinze dias.

Seção II
Da Alíquota

Art. 10 - O imposto será calculado aplicando-se as seguintes
alíquotas sobre o valor total fixado para a base de cálculo dos bens e
direitos transmitidos:

- por 'causa mortis":
a) 3% (três por cento), se o valor total dos bens e direitos for de até

90.000 (noventa mil) UFEMGs;
b) 4% (quatro por cento), se o valor total dos bens e direitos for de

90.001 (noventa mil e uma) até 450.000 (quatrocentas e cinqüenta
mil) UFEMGs;

c) 5% (cinco por cento), se o valor total dos bens e direitos for de
450.001 (quatrocentas e cinqüenta mil e uma) até 900.000
(novecentas mil) UFEMGs;

d) 6% (seis por cento), se o valor total dos bens e direitos for
superior a 900.000 (novecentas mil) UFEMGs;

li - por doação:
a) 2% (dois por cento), se o valor total dos bens e direitos for de até

90.000 (noventa mil) UFEMGs;
b) 4% (quatro por cento), se o valor total dos bens e direitos for

superior a 90.000 (noventa mil) UFEMGs.
Parágrafo único - Na hipótese de transmissão "causa mortis", o

Poder Executivo poderá conceder desconto de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo
de até noventa dias contados da abertura da sucessão, conforme
dispuser o regulamento.

Art. 11 - Na hipótese de sucessivas doações entre o mesmo doador
e o mesmo donatário, serão consideradas todas as transmissões
realizadas a esse título, dentro de cada ano civil, devendo o imposto
ser recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de
cálculo os valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-
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se os valores dos impostos já recolhidos.

CAPITULO V
Do Contribuinte

Art. 12—O contribuinte do imposto é:
- o herdeiro ou legatário, na transmissão por sucessão legítima ou

testamentária;
II - o donatário, na aquisição por doação;
III - o cessionário, na cessão a título gratuito;
IV - o usufrutuário.
Parágrafo único - Em caso de doação de bem móvel, título ou

crédito, bem como dos direitos a eles relativos, se o donatário não
residir nem, for domiciliado no Estado, o contribuinte é o doador.

CAPITULO VI
Do Pagamento do Imposto

Seção 1
Do Prazo de Pagamento

Art. 13—O imposto será pago:
- na transmissão "causa mortis", no prazo de cento e oitenta dias

contados da data da abertura da sucessão;
II - na extinção do usufruto e na substituição de fideicomisso, no

prazo de até quinze dias contados do fato ou do ato jurídico
determinante da extinção ou da substituição e:

a) antes da lavratura, se por escritura pública;
b) antes do cancelamento da averbação no ofício ou órgão

competente, nos demais casos;
III - na dissolução da sociedade conjugal, sobre o valor que exceder

à meação, transmitido de forma gratuita, no prazo de até quinze dias
contados da data em que transitar em julgado a sentença;

IV - na partilha de bens, na dissolução de comunhão estável, sobre
o valor que exceder à meação, transmitido de forma gratuita, no prazo
de até quinze dias contados da data da assinatura do instrumento
próprio ou do trânsito em julgado da sentença, ou antes da lavratura
da escritura pública;

V - na doação de bem, titulo ou crédito que se formalizar por
escritura pública, antes de sua lavratura;

VI - na doação de bem, título ou crédito que se formalizar por escrito
particular, no prazo de até quinze dias contados da data da
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assinatura;

VII - na cessão de direitos hereditários de forma gratuita:
a) antes da lavratura da escritura pública, se tiver por objeto bem,

título ou crédito determinados;
b) no mesmo prazo previsto no inciso 1 deste artigo, quando a

cessão se formalizar nos autos do inventário, mediante termo de
desistência ou de renúncia com determinação de beneficiário;

VIII - nas transmissões por doação de bem, título ou crédito não
referidas nos incisos anteriores, no prazo de até quinze dias contados
da ocorrência do fato jurídico tributário.

§ 10 - O ITCD será pago antes da lavratura da escritura pública e
antes do registro de qualquer instrumento, nas hipóteses previstas
nesta lei.

§ 2° - A alienação de bem, título ou crédito no curso do processo de
inventário, mediante autorização judicial, não altera o prazo para
pagamento do imposto devido pela transmissão decorrente de
sucessão legítima ou testamentária.

§ 30 - Na hipótese de bem imóvel cujo inventário ou arrolamento se
processar fora do Estado, a carta precatória não poderá ser devolvida
sem a prova de quitação do imposto devido.

§ 40 - Os prazos para pagamento do imposto vencem em dia de
expediente normal das agências bancárias autorizadas.

§ 50 - Na hipótese de reconhecimento de herdeiro por sentença
judicial, os prazos previstos nesta lei começam a ser contados a partir
da data do seu trânsito em julgado.

Seção II
Da Forma e do Local de Pagamento

Art. 14 - O ITCD será recolhido mediante documento de
arrecadação instituído por resolução do Secretário de Estado de
Fazenda, em estabelecimento bancário autorizado a receber o tributo,
observado o disposto no art. 17 desta lei.

Parágrafo único - O contribuinte conservará em seu poder, pelo
prazo decadencial, para exibição ao Fisco, os documentos de
arrecadação do imposto.

Art. 15 - O contribuinte, ao requerer a certidão negativa de débitos
tributários, exibirá a comprovação do pagamento do ITCD.

Seção 111

kwJ
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Do Parcelamento

Art. 16 - O parcelamento do ITCD poderá ser concedido nas
condições, critérios e prazos estabelecidos em resolução do
Secretário de Estado de Fazenda.

§ 1°—O parcelamento não gera direito adquirido para o contribuinte.
§ 2° - O requerimento de parcelamento de tributo constitui-se em

confissão do débito.
§ 3 0 - O parcelamento do débito, estando o contribuinte em dia com

os pagamentos devidos, não impede a expedição de certidão de
regularidade quanto ao débito do ITCD.

CAPITULO VII
Dos Deveres do Contribuinte e do Responsável

Art. 17— Independentemente da distribuição de processo judicial de
inventário ou de arrolamento de bens, o contribuinte, apresentando
declaração de bens com discriminação dos respectivos valores em
repartição pública fazendária, poderá efetuar o pagamento do ITCD na
forma e no prazo estabelecidos em regulamento.

§ 1° - A declaração a que se refere o "caput" deste artigo será
preenchida em modelo específico instituído mediante resolução do
Secretário de Estado de Fazenda.

§ 20 - O contribuinte
propriedade dos bens
lançamento do IPTU o
rural.

deve instruir sua declaração com a prova de
nela arrolados, juntando fotocópia do último
.i do ITA, conforme seja o imóvel urbano ou

Art. 18 - O registro de formal de partilha, de carta de adjudicação
judicial expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de
sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de
bens na união estável, bem como de escritura pública de doação de
bem imóvel, será precedido da comprovação do pagamento integral
do ITCD, mediante certidão expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda.

Parágrafo único - Será franqueado aos fiscais da Secretaria de
Estado de Fazenda o acesso aos processos de inventário ou de
arrolamento.

Art. 19 - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG
- enviará mensalmente à Secretaria de Estado de Fazenda
informações sobre todos os atos relativos à constituição, modificação
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e extinção de pessoas jurídicas, bem como de empresária, assim
definido na Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
realizados no mês imediatamente anterior, conforme dispuser o
regulamento.

Art. 20 - Os titulares da Tabelionato de Notas, do Registro de Títulos
e Documentos, do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do Registro
de Imóveis e do Registro Civil das Pessoas Naturais prestarão
informações referentes a escritura ou registro de doação, de
constituição de usufruto ou de fideicomisso, de alteração de contrato
social e de atestado de óbito à repartição fazendária, mensalmente,
conforme dispuser o regulamento.

Parágrafo único - Os serventuários mencionados neste artigo ficam
obrigados a exibir livros, registros, fichas e outros documentos que
estiverem em seu poder à fiscalização fazendária, entregando-lhe, se
solicitadas, fotocópias ou certidões de inteiro teor, independentemente
do pagamento de emolumentos.

Art. 21 - São solidariamente responsáveis pelo imposto devido pelo
contribuinte:

- a empresa, a instituição financeira ou bancária e todo aquele a
quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato
que resulte em transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivos
direitos e ações;

II - a autoridade judicial, o serventuário da Justiça, o tabelião, o
oficial de registro e o escrivão, pelos tributos devidos sobre atos
praticados por eles ou perante eles em razão de seu ofício, ou pelas
omissões a que derem causa;

III - o doador;
IV - a pessoa física ou jurídica que detenha a posse do bem

transmitido;
- o despachante, em razão de ato por ele praticado que resulte

em não-pagamento ou pagamento a menor do imposto.
CAPITULO VIII

Das Penalidades
Art. 22 - A falta de pagamento do ITCD ou seu pagamento a menor

ou intempestivo acarretará a aplicação de multa, calculada sobre o
valor do imposto devido, nos seguintes termos:

- havendo espontaneidade no pagamento do principal e

rÀ



2061
acessórios, observado o disposto no § 1° deste artigo, será
cobrada multa de mora no valor de:

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

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

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

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

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

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea "a' e até trinta dias
contados do recebimento do auto de infração;

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea "b" e antes de sua
inscrição em dívida ativa.

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

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

no inciso 1 deste artigo;
2) reduzida em conformidade com o disposto no inciso II, com base

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

valores restabelecidos aos seus percentuais máximos.
Art. 23 - O servidor fazendário que tomar ciência do não-pagamento

ou do pagamento a menor do ITCD deverá lavrar o auto de infração
ou comunicar o fato à autoridade competente no prazo de vinte e
quatro horas, sob pena de sujeitar-se a processo administrativo, civil e
criminal pela sonegação da informação.

Art. 24 - Lavrado o auto de infração, o contribuinte será notificado
para pagar ou recorrer, apresentando defesa, no prazo de trinta dias.
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Parágrafo único - O auto de infração observará a tramitação e

os procedimentos previstos na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e na Lei n° 13.470, de 17 de janeiro de 2000, naquilo que for
aplicável.

Art. 25 - O contribuinte que sonegar bens ou direitos, omitir ou
falsear informações na declaração ou deixar de entregá-la ficará
sujeito a lavratura de auto de infração, com aplicação de multa de
20% (vinte por cento) sobre o montante do imposto devido e multa de
mora, nos termos do disposto no inciso 1 do art. 22 desta lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica no caso de
bem sujeito a sobrepartilha, o qual terá o tratamento tributário
dispensado aos demais bens declarados quando da abertura da
sucessão ou no decorrer do inventário.

Art. 26—Os responsáveis tributários que infringirem o disposto nesta
lei ou concorrerem, de qualquer modo, para o não-pagamento ou
pagamento a menor do imposto ficam sujeitos às penalidades
estabelecidas para os contribuintes, sem prejuízo das sanções
administrativas, civis e penais cabíveis.

Art. 27 - Na transmissão "causa mortis" em que o inventário ou o
arrolamento não for requerido no prazo de noventa dias contados da
abertura da sucessão, será cobrada multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor do imposto devido, sem prejuízo de outras penalidades
cabíveis.

Parágrafo único - Se o inventário ou o arrolamento a que se refere o
"caput" deste artigo não for requerido no prazo de cento e vinte dias
contados da abertura da sucessão, a multa será de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do imposto devido, sem prejuízo de outras
penalidades cabíveis.

Art. 28 - Apurando-se que o valor atribuído à doação, em
documento particular ou público, tenha sido inferior ao praticado no
mercado, aplicar-se-á aos contratantes multa equivalente à diferença
entre o imposto recolhido e o legalmente exigido, sem prejuízo da
exigência deste e de outros acréscimos legais.

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2004.

Art. 30— Revogam-se as disposições em contrário e a Lei n° 12.426,
de 27 de dezembro de 1996.

rAC



2063
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.082/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.082/2003, de autoria do Governador do
Estado, que institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, a
Taxa de Fiscalização Ambiental e dá outras providências, foi aprovado
no 20 turno, com as Emendas n os 1 e 2 ao vencido no l 0 turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.082/2003
Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais -
TFAMG - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Cadastro Técnico Estadual de Atividades

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
de inscrição obrigatória e sem ônus pelas pessoas físicas ou jurídicas
que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e à extração,
à produção, ao transporte e à comercialização de produtos
potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos
e subprodutos da fauna e da flora.

Parágrafo único - O cadastro instituído por esta lei integra o Sistema
Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, criado pela Lei
Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, consideram-sê:
- microempresa a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido

na Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que tiver receita
bruta anual igual ou inferior a R$ -180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou o empresário,
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assim definido na Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
que tiver receita bruta anual superior a R$180.000,00 (cento e oitenta
mil reais) e igual ou inferior a R$1.440.000,00 (um milhão
quatrocentos e quarenta mil reais);

III - empresa de médio porte a pessoa jurídica ou o empresário,
assim definido na Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
que tiver receita bruta anual superior a R$1.440.000,00 (um milhão
quatrocentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a
R$12.000.000.00 (doze milhões de reais);

IV - empresa de grande porte a pessoa jurídica ou o empresário,
assim definido na Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
que tiver receita bruta anual superior a R$12.000.000,00 (doze
milhões de reais).

Art. 3° - A Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e o
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, integrantes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA -, nos termos do art. 6 0 da
Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, administrarão o
cadastro instituído por esta lei, sob supervisão da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.

Art. 4 0 - Na administração do cadastro de que trata esta lei, compete
à FEAM e ao IEF:

- manter atualizado o cadastro e suprir o Sistema Nacional de
Informações sobre o Meio Ambiente;

II - estabelecer, por meio de portaria conjunta, o procedimento de
inscrição no cadastro;

III - articular-se com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para integração dos dados
do cadastro de que trata esta lei e do Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais.

Art. 50 - As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades
mencionadas no art. 1° e descritas nos Anexos 1 e II desta lei ficam
obrigadas a se inscrever no cadastro de que trata esta lei, sob pena
de incorrerem em infração punível com as seguintes multas:

- 40 UFEMGs (quarenta Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais), se pessoa física;
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II - 120 (cento e vinte) UFEMGs, se microempresa;
III - 720 (setecentas e vinte) UFEMGs, se empresa de pequeno

porte;
IV - 1.441 (mil quatrocentas e quarenta e uma) UFEMGs, se

empresa de médio porte;
V - 7.205 (sete mil duzentas e cinco) UFEMGs, se empresa de

grande porte.
§ r - Para as pessoas físicas e jurídicas em atividade no Estado na

data de publicação desta lei, o prazo para inscrição no cadastro de
que trata o "caput" é até o último dia útil do trimestre civil subseqüente
à publicação desta lei.

§ 20 - Na hipótese de pessoa física ou jurídica que venha a iniciar
suas atividades após a publicação desta lei, o prazo para inscrição no
Cadastro Técnico Estadual é de trinta dias, nos termos da portaria
conjunta da FEAM e do IEF a que se refere o inciso II do art. 4 0 .

Art. 60 - Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
do Estado de Minas Gerais - TFAMG -, cujo fato gerador é o
exercício regular do poder de policia conferido à FEAM e ao IEF para
controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e
utilizadoras de recursos naturais.

Art. 7 0 - Contribuinte da TFAMG é aquele que exerce as atividades
constantes no Anexo 1, sob a fiscalização da FEAM, ou as atividades
constantes no Anexo II, sob a fiscalização do IEF, ambos desta lei.

Art. 80 - A TFAMG é devida por estabelecimento e tem por base de
cálculo os valores constantes no Anexo III desta lei, expressos em
UFEMG, vigentes na data do efetivo pagamento, observado o prazo
legal.

§ 1 0 - O valor a ser recolhido a título de TFAMG, nos termos do art.
11, será limitado a 60% (sessenta por cento) do valor devido ao
IBAMA pela Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA -,
relativamente ao mesmo período.

§ 20 - O Poder Executivo publicará a tabela referente ao Anexo III
desta lei em unidade monetária nacional.

§ 30 - O potencial de poluição - PP - e o grau de utilização de
recursos ambientais - GU - das atividades sujeitas a fiscalização
encontram-se definidos nos Anexos 1 e 11 desta lei.
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§ 40 - Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade

sujeita a fiscalização, pagará a taxa de valor mais elevado,
relativamente a apenas uma das atividades.

Art 90 - São isentos do pagamento da TFAMG, na forma do
regulamento:

- os órgãos públicos e demais pessoas jurídicas de direito público
interno;

II - as entidades de assistência social sem fins lucrativos
reconhecidas pelo poder público, desde que:

a) não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;

b) apliquem integralmente no País os recursos destinados à
manutenção de seus objetivos institucionais;

c) mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão;

III - aqueles que praticam agricultura de subsistêqcia.
Art. 10 - O contribuinte da TFAMG é obrigado a entregar, até o dia

31 de março de cada ano, relatório das atividades exercidas no ano
anterior, para o fim de controle e fiscalização, em modelo a ser
definido por portaria conjunta da FEAM e do 1FF.

Parágrafo único - A não apresentação do relatório previsto no
"capuf' deste artigo sujeita o infrator a multa equivalente a 20% (vinte
por cento) da TFAMG devida, sem prejuízo da exigência desta.

Art. 11 - A TFAMG será devida no último dia útil de cada trimestre
do ano civil, nos valores fixados no Anexo III desta lei, e recolhida até
o terceiro dia útil do mês subseqüente, na forma do regulamento.

Art. 12 - A TFAMG não recolhida nos prazos e nas condições
estabelecidas no art. 11 será cobrada com os seguintes acréscimos:

- juros de mora, em via administrativa ou judicial, contados do mês
seguinte ao do vencimento, à razão de 1% (um por cento);

II - multa de 20% (vinte por cento), reduzida a 10% (dez por cento)
se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subseqüente
ao do vencimento da obrigação.

Parágrafo único - Os débitos relativos à TFAMG poderão ser
parcelados de acordo com os critérios fixados na legislação tributária.

Art. 13 - Os recursos arrecadados com a TFAMG serão destinados



2067
à SEMAD, à FEAM e ao IEF.

Art. 14 - Os valores pagos a título de TFAMG constituem crédito
para compensação com o valor devido ao IBAMA a título de Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA -, até o limite de 60%
(sessenta por cento) e relativamente ao mesmo ano, nos termos do
art. 17-P da Lei Federal n°6.938, de 31 de agosto de 1981, acrescido
pela Lei Federal n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000.

Art. 15 - Constitui crédito para compensação com o valor devido a
título de TFAMG, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) e
relativamente ao mesmo ano, o montante pago pelo estabelecimento
em razão de taxa de fiscalização ambiental regularmente instituída
pelo Município.

§ 1° - A compensação de que trata o "caput" aplica-se
exclusivamente aos Municípios que disponham de sistema de gestão
ambiental reconhecido por deliberação do Conselho Estadual de
Política Ambiental - COPAM - e mantenham convênio com a FEAM e
o IEF visando ao aprimoramento do controle e da fiscalização
ambiental de base local.

§ 2 0 - A restituição, administrativa ou judicial, qualquer que seja a
causa que a determine, da taxa de fiscalização ambiental municipal
compensada com a TFAMG restaura o direito de crédito da entidade
estadual contra o estabelecimento, relativamente ao valor
compensado.

Art. 16 - Valores recolhidos à União, ao Estado e ao Município a
qualquer outro título, tais como taxas de licenciamento ou preços
públicos de venda de produtos, não constituem crédito para
compensação com a TFAMG.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2004.

Art. 18— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

Augusto.
Anexo 1

(a que se referem os arts. 5°, 7° e 8° da Lei n° , de de de)
Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos

ambientais sob fiscalização da Fundação Estadual do Meio Ambiente
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- FEAM

* - A Tabela do Anexo foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.1 2.2003.
* - A errata referente a tabela acima, foi publicada na edição "Diário do
Legislativo" de 11/2/2004.

Anexo II
(a que se reterem os arts. 50, 7 0 e 8° da Lei n° , de de de)

Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
ambientais sob fiscalização do Instituto Estadual de Florestas - IEF

* - A Tabela do Anexo II foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

Anexo III
(a que se referem os arts. 8 0 e 11 da Lei n° , de de de)

Valores, em UFEMG, devidos a título de TFAMG por estabelecimento
e por trimestre

* - A Tabela do Anexo III foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1-1 18/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.11812003, de autoria do Governador do

Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental
- PPAG - para o período 2004-2007, foi aprovado em turno único,
com as Emendas n°5 3,4,6,7, 11, 14, 22, 26, 27, 34, 41, 46 a 48, 55,
60, 65, 67 e 70 a 86 e com as Subemendas n° 1 às Emendas n

o
s 5, 9,

10,12,13, 16a 18, 20, 21, 23a25, 30, 32, 35, 36, 38a40, 50, 51, 53,
54, 56, 57 e 61.

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°1.118/2003
Estabelece o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

para o período 2004-2007.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rÁ
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Art. 1° - Esta lei estabelece o Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - para o quadriênio 2004-2007, conforme o
disposto nos arts. 153 e 154 da Constituição do Estado.

§ 1° - Integram esta lei os Anexos 1 e II, nos seguintes termos:
- o Anexo 1:

a) estabelece as diretrizes, metas e prioridades da Administração
Pública Estadual, em atendimento ao disposto no art. 2 0 da Lei n°
14.684, de 30 de julho de 2003, congruentes com o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI -;

b) apresenta o cenário macroeconômico e a situação das finanças
públicas para o período 2004-2007;

e) apresenta os programas e as ações da Administração Pública
Estadual, organizados segundo os objetivos prioritários do PMDI;

II - o Anexo II apresenta os programas e as ações da Administração
Pública Estadual para o período 2004-2007, organizados por setor
governamental, e os programas e as ações padronizados.

§ 2° - As disposições do Anexo III, considerâdas incisos deste
parágrafo, constituem alterações no PPAG aprovadas pelo Poder
Legislativo, as quais serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo
Poder Executivo ao texto dos Anexos 1 e II desta lei.

Art. 2 0 - Os programas, como instrumentos de organização das
ações de governo, no âmbito da Administração Pública Estadual,
ficam restritos àqueles integrantes do PPAG.

Parágrafo único - Os valores consignados a cada ação no PPAG
são referenciais e não constituem limites à programação das
despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 30 - A exclusão ou alteração de programas constantes nesta lei
ou a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder
Executivo, por meio do projeto de lei de revisão anual ou de projeto de
lei específico, observado o disposto nos arts. 50 e 60 desta lei.

Parágrafo único - A data de início de novos projetos poderá ser
ajustada por ato específico da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, em função da disponibilidade de recursos, observando-se o
disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio
de 2000.

Art. 40 - o projeto de lei de revisão anual conterá no mínimo:
- na hipótese de inclusão de programa:
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a) o diagnóstico da situação do problema a ser enfrentado ou da

demanda da sociedade a que o programa proposto vise atender;
b) a identificação do alinhamento do programa com as iniciativas

estratégicas de governo e de sua contribuição para o alcance dos
objetivos prioritários definidos no PMDI;

c) a indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;
li - na hipótese de alteração ou exclusão de programa, a exposição

das razões que motivaram a proposta.
§ 1°— Considera-se alteração de programa:
- a adequação de denominação ou de objetivo;

II - a inclusão ou a exclusão de ações orçamentárias;
III - a alteração do título da ação orçamentária, do produto, da

unidade de medida, do tipo, das metas regionalizadas ou dos custos.
§ 20 - O projeto de lei de que trata este artigo será discutido em

cada exercício, em audiências públicas a serem realizadas
conjuntamente pelos Poderes Executivo e Legislativo,
preferencialmente de forma regionalizada.

§ 30 - Os projetos de lei de revisão anual do PPAG serão
encaminhados ao Poder Legislativo até o dia 15 de junho dos
exercícios de 2004, 2005 e 2006.

Art. 50 - Poderá ser efetuada também por intermédio da lei
orçamentária e de seus créditos especiais a inclusão de ações nos
programas do PPAG nos seguintes casos:

- desmembramento de uma ação ou aglutinação de ações com
finalidades semelhantes, classificadas como atividades ou operações
especiais e integrantes do mesmo programa;

II - inclusão de novas atividades e operações especiais, desde que
as despesas delas decorrentes para o exercício e para os dois anos
subseqüentes tenham sido previamente definidas em leis específicas,
em consonância com o disposto no art. 16, inciso 1, da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 60 - As alterações de título, produto e unidade de medida de
ação orçamentária que não impliquem modificação de finalidade e
objeto poderão ser efetuadas por meio da lei orçamentária e de seus
créditos adicionais, mantido o respectivo código.

Art. 70 - O Poder Executivo divulgará, até sessenta dias após a
aprovação do PPAG e de suas revisões anuais, no órgão oficial de

rAC
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imprensa do Estado e na Internet, para livre acesso da sociedade,
o texto atualizado da lei, incorporando os ajustes das metas físicas
aos valores das ações estabelecidos pelo Poder Legislativo e os
programas e as ações não orçamentários.

Art. 8 0 - O PPAG e seus programas serão anualmente avaliados.
§ l - Para atendimento do disposto neste artigo, o Poder Executivo

instituirá o Sistema de Avaliação do Plano Plurianual, sob a
coordenação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e
com o apoio técnico da Fundação João Pinheiro.

§ 2° - O Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo, até o dia 15
de junho dos exercícios de 2005, 2006 e 2007, o relatório de avaliação
do PPAG, que conterá:

- demonstrativo, por programa e por ação, de forma regionalizada,
da execução física e financeira do exercício anterior e da execução
acumulada, discriminando as fontes de recursos oriundas:

a) do Orçamento Fiscal;
b) do Orçamento de Investimento das empresas em que o Estado,

direta ou indiretamente, detém a maior parte do capital social com
direito a voto;

c) de fontes diversas das mencionadas nas alíneas "a" e "b";
II - avaliação, por programa, da possibilidade de se alcançar o

índice final previsto para cada indicador e de se cumprirem as metas
físicas, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas
necessárias.

§ 3° - Os responsáveis pela execução dos programas, no âmbito
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, registrarão, na forma
determinada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, as
informações referentes à execução física das respectivas ações.

§ 40 - As ações que não tiverem registradas as informações
referentes à sua execução física na forma do parágrafo anterior serão
reavaliadas no PPAG.

Art. 90 - Os indicadores dos programas, seus índices e as previsões
para o período 2004-2007, para os fins de avaliação de que trata o
inciso II do § 2° do art. 80 , serão elaborados e publicados pelo Poder
Executivo, no prazo de até sessenta dias contados da data da
aprovação do PPAG e constituirão referência para o estabelecimento
do Acordo de Resultados previsto na Lei n° 14.694, de 30 de julho de
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2003.

§ 1° - O Poder Executivo instituirá uma comissão para elaborar os
indicadores dos programas, seus índices e as previsões para o
período 2004-2007, com a participação de no mínimo:

- um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão;

II - um representante da Fundação João Pinheiro;
III - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.
Art. 10— Até o dia 31 de março de cada exercício, o Poder Executivo

encaminhará à Assembléia Legislativa o detalhamento dos programas
sociais constantes no PPAG a serem executados no respectivo
exercício, indicando os recursos destinados ao financiamento das
atividades-meio e das atividades-fim, os investimentos a serem
realizados em cada programa e seus órgãos executores, bem como
os resultados qualitativos e quantitativos a serem alcançados,
compatibilizando-os com os estabelecidos na lei orçamentária do
mesmo exercício.

Parágrafo único - Consideram-se programas sociais, para os fins
desta lei, os destinados à melhoria qualitativa e quantitativa nas áreas
de educação, saúde, segurança e geração de emprego.

Art. 11 - As ações relativas ao Desenvolvimento do Ensino Superior
e ao Atendimento e Promoção da Educação Infantil, em especial os
programas 0178 e 0179, de competência da Universidade do Estado
de Minas Gerais e da Secretaria de Estado da Educação,
respectivamente, serão objeto de programa de monitoramento
intensivo, a cargo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
com o suporte técnico da Fundação João Pinheiro.

Parágrafo único - O programa de monitoramento intensivo a que se
refere o "caput" deste artigo compreende entre outras ações a serem
definidas em regulamento:

- a produção de relatórios de avaliação semestrais, que incluirão a
execução física e a financeira;

II - a divulgação, em destaque, no órgão oficial de imprensa do
Estado e na Internet, dos relatórios a que se refere o inciso 1;

III - a discussão dos relatórios de avaliação a que se refere o inciso 1
em audiência pública promovida semestralmente pela Assembléia
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Legislativa, da qual participará o Poder Executivo.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as
alterações decorrentes da criação do Fundo Financeiro de Previdência
- FUNFIP - com o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG
- para o período 2004-2007.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2004.
Art. 14— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

ANEXO III
(a que se refere o §20 do art. 1° da Lei n.° ,de de)

- A finalidade da ação P573 - Recuperação e Manutenção das Vias
de Acesso, do Programa n°217 - Estrada Real, passa a ter a seguinte
redação:

"Finalidade - Facilitar o acesso do fluxo turístico, especialmente por
meio da revitalização e viabilização das "Trilhas Parques", com o
objetivo de apoiar o deslocamento ecoturístico em atividades não
motorizadas, como a caminhada, o ciclismo e a cavalgada, e
aumentar a viabilidade de investimentos na área de influência da
Estrada Real.".

II - A finalidade da ação P284 - Capacitação e Promoção do Setor
Privado -' da Secretaria de Estado do Turismo, passa a ter a seguinte
redação:

"Finalidade - Promover seminários e cursos de treinamento para
pequenos e médios proprietários locais na atividade turística, para
participantes de organizações não governamentais e para líderes nas
áreas de gerenciamento de turismo, de controle de qualidade, de
certificação de qualidade profissional, de promoção e "marketing" de
turismo e criar unidades regionais para qualificar e capacitar as
comunidades locais no que se refere à formação de guias turísticos,
prestadores de serviços, artesãos, gestores culturais e religiosos e ao
provimento de serviço de apoio e de transporte locais.".

III - A finalidade da ação P629 - Criação e Manutenção do Centro de
Inteligência do Café de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, passa a ter a seguinte
redação:

"Finalidade - Coordenar e financiar estudos sobre e para o setor,
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com a criação de incubadoras de empresas de base tecnológica
em regiões produtoras de café, visando à agregação de valor, à
diversificação de produtos e subprodutos do café e ao
reaproveitamento de seus resíduos.".

IV - A finalidade da ação P769 - Elaboração dos Planos Estratégicos
dos Pólos Moveleiros de Ubá, Divinópolis e da Região Norte-Nordeste
-, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, passa a
ter a seguinte redação:

"Finalidade - Gerir os arranjos produtivos locais de movelaria para
promover o desenvolvimento tecnológico, econômico e social das
regiões e criar programas de estimulo ao uso da madeira plantada
(eucalipto e pínus) e da madeira nativa certificada nos pólos
rnoveleiros do Estado.".

V - A finalidade da ação P462 - Atendimento à Criança -, do
Programa 0260 - Apoio e Atendimento à Criança e ao Adolescente,
passa a ter a seguinte redação:

"Finalidade - Executar o Programa Federal SAAC-PAC e Ação
Estadual, financiado por entidades sociais e Prefeituras Municipais
que prestam serviços assistenciais à criança em creche, incluindo-se
o suporte nutricional, e manter cinco Centros Infantis, em Belo
Horizonte, para atendimento à criança de 0 a 6 anos.".

VI - Fica instituído no PPAG o Programa Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas, com "status" de projeto estruturador.

"Objetivo: desenvolver ações centralizadas na família que promovam
a inclusão dos destinatários da assistência social, garantindo-lhes o
acesso a bens e serviços sociais básicos, com qualidade.".

"Ações: P362 - Abrigamento em Centros Educacionais; P405 -
Casa-Lar; P411 - Abrigamento de Crianças e Adolescentes - Convênio
com Entidades; P640 - Atendimento à Pessoa Portadora de
Deficiência; P858 - Atendimento à Criança e ao Adolescente com
Deficiência ou com Necessidades Especiais ; P469 - Combate à
Violência e à Exploração Sexual; P487 - Curumim; P576 - Implantação
do Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência (SIPIA)
nos Conselhos Tutelares dos Municípios; P454 - Agente Jovem de
Desenvolvimento Social; P462 - Atendimento à Criança; P575 -
Erradicação do Trabalho Infantil - Peti - Bolsa; P605 Erradicação do
Trabalho Infantil - Peti - Bolsa - Jornada Ampliada; P516 - Centro
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Integrado de Atendimento ao Menor - ClAME; P509 - Núcleo de
Apoio à Família - Casa da Família; P875 - Concessão de Benefícios;
P877 - Implantação de Equipes de Agentes Sociais de Proteção à
Família; P630 Apoio aos Municípios e às Entidades nas Políticas da
Infância e da Juventude; P633 - Descentralização da Política de
Assistência Social; P543 - Atendimento ao Idoso; P521 -Revisão e
Avaliação do Benefício de Prestação Continuada (BPC); P 628
Esporte Solidário; P514 Atendimento ao Migrante - Fornecimento de
Passes e P526 - Atendimento ao Migrante;"

Fica instituída no programa criado neste inciso a ação P--- -
Implantação de Sistema de Informação, Monitoramento e Avaliação
da Política de Assistência Social, com a finalidade de implantar o
sistema de informação, monitoramento e avaliação da Política de
Assistência Social em Minas Gerais, visando a instrumentalizar seu
planejamento, sua gestão e o controle para a verificação de
resultados.

Benefícios gerados: - resgate dos valores e das estruturas
familiares, rompidos pela vulnerabilidade econômica e social; -
articulação interinstitucional das ações e otimização dos recursos,
com a garantia de maior eficácia na execução da política de
Assistência Social; - impacto relevante no IDH do Estado; -
possibilidade de reversão do círculo vicioso da pobreza, com ações
intersetoriais, focalizadas nas famílias vulnerabilizadas.".

Ficam transferidas no PPAG:
1 - as ações do Programa 0260 Apoio e Atendimento à Criança e ao

Adolescente, do Programa 0265 Proteção e Amparo aos Idosos e do
Programa 0609 - Proteção e Amparo aos Portadores de Deficiência
para o Programa Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas,
extinguindo-se, em conseqüência, os Programas 0260, 0265 e 0609;

2 - as Ações P516 - Centro Integrado de Atendimento ao Menor,
P509 - Núcleo de Apoio à Família - Casa-Família, P875 - Concessão
de Benefícios e P877 - Implantação de Equipes de Agentes Sociais de
Proteção à Família, do Programa 0275 - Assistência à Família para o
Programa Inclusão Social de Famílias Vuinerabilizadas;

3 - as ações P362 - Abrigamento em Centros Educacionais, P405 -
Casa-Lar - e P411 - Abrigamento de Crianças e Adolescentes -
Convênio com Entidades, do Programa 0222 - Abrigamento de
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Crianças e Adolescentes, para
Famílias Vulnerabilizadas;

4 - as ações P630 - Apoio
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o Programa Inclusão Social de

aos Municípios e às Entidades nas
Políticas da Infância e da Juventude e P633 - Descentralização da
Política de Assistência Social do Programa 0305 - Desenvolvimento
das Comunidades e Incremento das Políticas Públicas Municipais
para o Programa Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas;

5 - as ações P628 - Esporte Solidário, do Programa 0286 Integração
Social pelo Esporte, P521 - Revisão e Avaliação do Benefício de
Prestação Continuada (BPC), P514 - Atendimento ao Migrante -
Fornecimento de Passes - e P526 - Atendimento ao Migrante, do
Programa 0279 - Proteção, Promoção e Resgate da Cidadania para o
Programa Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas.

As colunas Meta 2004, Financeiro 2004, Meta 2005-2007 e
Financeiro 2005-2007 das ações a seguir discriminadas passam a ter
a seguinte quantificação:

* - O Quadro da Ação foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

VII - A ação P870 - Melhoria das Rodovias MG-10 e MG-424, do
Programa 0347 - Reestruturação da Plataforma Logística e
deTransportes da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -,
passa denominar-se Melhoria das Rodovias MG-10, MG-424 e MG-
20, incluindo-se o Município de Santa Luzia na descrição da finalidade
do referido projeto.

VIII - O objetivo do Projeto Estruturador n° 16 - Lares Gerais - do
Programa 0213, passa ter a seguinte redação:

'Objetivo: Promover a construção de novas unidades habitacionais,
tanto na zona urbana quanto na rural, de forma a reduzir o déficit
habitacional no Estado, em parceria com os municípios, o Governo
Federal e entidades privadas e não governamentais, com prioridade
para o financiamento de programas de autoconstrução'.

IX - O objetivo do Programa 0035 - Centro Administrativo do
Governo de Minas Gerais - passa a ter a seguinte redação:

"Objetivo: Aumentar a eficiência dos serviços públicos, racionalizar
os processos administrativos e reduzir gastos mediante a construção
do Centro Administrativo, com prévia e ampla discussão do processo
com todos os atores sociais com interesse no projeto.".
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X - Fica acrescida no Programa 0176 - Estradas Turísticas e

Ecológicas a seguinte ação orçamentária, deduzindo-se os valores
especificados no Financeiro das dotações: do Programa: 0155 -
Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários, ação P212 -
Fornecimento de Vigas Metálicas:

P .... - Estrada Turística e Ecológica do Pico do Ibituruna.
Finalidade: Interligar as cidades do vale do rio Doce ao pico do

Ibituruna.
Meta: 2004: 5 km; 2005-2007: 8,8km.
Financeiro: 2004: R$2.000.000,00; 2005-2007: R$3.200.000,00.
XI - O objetivo do Programa 0540 - Arranjos Produtivos Locais e a

ação P769 passam a ter a seguinte redação:
Objetivo: desenvolver arranjos produtivos eletroeletrônicos e da

tecnologia da informação no Sul de Minas e na Região Metropolitana
de Belo Horizonte - RMBH - e moveleiros nas regiões de Ubá,
Divinópolis e Turmalina e implantar outros arranjos em Contagem e
nas Regiões do Triângulo, Norte e Nordeste do Estado, para a
geração de empregos, aumento do valor agregado da produção e
desconcentração regional da economia mineira.'.

"P769 - Elaboração dos Planos Estratégicos dos Pólos Moveleiros
de Ubá, Divinópolis e Turmalina e das Regiões Norte e Nordeste do
Estado."

XII - A finalidade da ação orçamentária P517 - Execução das Obras
para 100% de Eletrificação Rural no Estado de Minas Gerais, do
Programa 0268 -100% Eletrificação Rural no Estado de Minas Gerais,
passa a ter a seguinte redação:

"Finalidade: Fazer a ligação dos domicílios rurais ainda não servidos
com energia elétrica utilizando, inclusive, energia alternativa, no
período de 2004 a 2006, de modo a alcançar uma Taxa de
Atendimento Rural - TAR - de 100%, em 2007, no Estado de Minas
Gerais.".

XIII - Fica incluída no item Regionalização da ação P662 -
Incremento de Novos Negócios no Setor Mineral, do Programa 0409 -
Gestão Mineral, Região Norte de Minas, e ficando transferido o valor
financeiro do período 2005-2007, de R$1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais), da Região do Alto Paranaíba para a Região
Norte de Minas, atribuindo-se a meta de um negócio viabilizado para
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cada uma dessas regiões.

XIV - Fica acrescido no Objetivo Prioritário Melhoria e Ampliação dos
Serviços Públicos, o seguinte programa:

"Programa - Construção do Centro de Integração das Culturas do
Vale do Jequitinhonha. Unidade responsável: Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais.

Objetivo: Incentivar a divulgação, promoção e preservação dos bens
culturais materiais e imateriais produzidos no vale do Jequitinhonha,
por meio da criação, no Município de Araçuaí, de um centro de
identificação e integração das diversas manifestações culturais da
região. Esse programa não utiliza, de forma direta, recursos
orçamentários; indiretamente, são empregados recursos na forma de
pagamento de pessoal e material.

Valor do programa no período: R$500.000,00 (Orçamento fiscal: -----
Orçamento empresas: -----; Recursos não orçamentários:

!R$500.000,00).".
XV - Ficam acrescidas as ações orçamentárias P ... -

Acompanhamento das Políticas Públicas e P ... - Capacitação para o
Acompanhamento de Políticas Públicas no Programa 0011 - Processo
Legislativo, nos seguintes termos:

Descrição das ações:
PROGRAMA: P 0011 PROCESSO LEGISLATIVO
* - O Quadro do referido programa foi publicado na edição do "Diário

do Legislativo" de 23.12.2003.
Dedução dos valores das seguintes ações:
a) para 2004: órgão: Assembléia Legislativa de Minas Gerais

Programa: P 0011 Processo Legislativo Ação: Elaboração Legislativa
e Acompanhamento das Políticas Públicas Valor deduzido:
R$6.228.906,00;

b) para 2005-2007 órgão: Assembléia Legislativa de Minas Gerais
Programa: P 0011 Processo Legislativo Ação: Elaboração Legislativa
e Acompanhamento das Políticas Públicas Valor deduzido:
R$18.686.718,00

XVI - Ficam substituídas no Anexo 1, Programa 0080 - Saneamento
Básico: Mais Saúde para Todos, as expressões "órgão: Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana" e "Unidade
Responsável: 1471 Secretaria de Estado de Desenvolvimento

rÀ



2079
Regional e Política Urbana" pelas expressões "Órgão: Fundo
Estadual de Saúde" e "Unidade Responsável: 4291 Fundo Estadual
de Saúde", respectivamente, promovendo a transposição do citado
Programa e respectivas ações, constantes no Anexo II (págs. 103 e
seguintes), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana para o Fundo Estadual de Saúde.

XVII - O tópico Benefícios Gerados do Projeto Estruturador n° 18 -
Centros Públicos de Promoção do Trabalho - Uma Estratégia para o
Primeiro Emprego, na Carteira de Projetos Estruturadores do Anexo 1,
fica acrescido do seguinte item:

"Benefícios Gerados:

-Apoiar a criação e o desenvolvimento de empreendimentos
econômicos solidários".

XVIII - A ação P099, do Programa 0307 Atendimento aos
Adolescentes Autores de Ato Infracional, passa a ter a seguinte
denominação:

"Ação P099 - Implantação do Plantão Interinstitucional de
Atendimento Inicial ao Adolescente a quem se atribui autoria de ato
inf racional.".

XIX - No Anexo II - Setores do Governo e Programas -, fica
transferida do Poder Judiciário para o Poder Legislativo a
programação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

XX - No Anexo II - Setores do Governo e Programas -, fica
transferida do Poder Judiciário para o Ministério Público do Estado de
Minas Gerais a programação da Procuradoria-Geral de Justiça.

XXI - A ação PO43 - Construção de Centros de Convenções, do
Programa 0014 Edificações Públicas, no exercício de 2004, passa a
ter a redação abaixo, ficando cancelado o valor de R$1.500.000,00,
referente ao exercício de 2004, na ação P025 - Apoio aos Municípios
em Obras de Infra-estrutura, Região Central, do Programa 0014
Edificações Públicas, no Anexo 1.:

* - O Quadro da Ação PO43 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

XXII - Ficam criadas no PPAG as ações abaixo relacionadas,
procedendo-se às adequações a seguir especificadas:

1-Ações
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* - O Quadro das Ações foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2003.
XXIII - O Programa 0382 - Minas Sem Fome passa a vigorar com as

seguintes alterações:
1 - "Objetivo: Contribuir para a inclusão da população em situação

de maior vulnerabilidade social ao processo produtivo, com a
implantação de projetos de produção de alimentos e de geração de
renda, visando à conquista da independência na obtenção de seu
próprio alimento e à garantia da segurança alimentar e nutricional,
com justiça, dignidade e saúde.".

2 - O item Finalidade da ação P035 Lavouras Comunitárias, do
Programa 0382 - Minas sem Fome, passa a ter a seguinte redação:

"Finalidade: Suporte à produção de cereais, leguminosas e raízes
em 600 municípios mineiros, através do acesso aos meios de
produção, visando a ampliar o acesso aos alimentos para
autoconsumo das famílias participantes, bem como gerar excedentes
para atender escolas, creches e outras instituições dos municípios.".

* - O Quadro da Mudança foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

XXVIII - Ficam incluídas no Programa 0382 - Programa Minas sem
Fome - as seguintes ações:

1 - P.....Vita Sopa
a) Finalidade: instalar e operar seis fábricas de Vita Sopa em

diferentes regiões do Estado, para beneficiamento dos excedentes
agrícolas da comercialização e produção, convertendo-os em um
concentrado alimentar, de alto valor nutricional, destinado às
populações carentes atendidas por instituições sociais em todo o
Estado.

b) Produto: fábricas do Vita Sopa implantadas
c) Unidade de medida: unidade
d) Evolução da execução física e financeira do projeto:
* - O quadro da evolução foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2003.
2 - P.... Ação Integrada de Segurança Alimentar em Ribeirão das

Neves
a) Finalidade: estimular atividades produtivas que possibilitem o

acesso a alimentos de qualidade e à criação de oportunidades de
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ocupação e renda a 2000 famílias do município, na perspectiva da
conquista da segurança alimentar e nutricional da população de maior
vulnerabilidade, resgatando a auto-estima e melhorando a
alimentação com a redução dos gastos com a compra de alimentos:

b) Produto: famílias atendidas
c) Unidade de medida: unidade
d) Evolução da execução física e financeira do projeto:

* - O Quadro da evolução foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.
e) Compensações orçamentárias
* - O Quadro da Ação P876 foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo", de 23.12.2003.
XXIX - Fica acrescentada, na Carteira de Projetos Estruturadores,

do Anexo 1, a seguinte ação ao Projeto Estruturador n o 17 - Gestão
Ambiental-MG Século XXI:

Revitalização, recuperação e desenvolvimento sustentável da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce."

XXX - O item Finalidade da ação P619 - Proteção e Preservação do
Patrimônio Histórico-Cultural, do Programa 0175 Desenvolvimento
Turístico do Nordeste - Fase lI - PRODETUR/NE-11, a cargo do
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais,
passa a ter a seguinte, redação:

"Finalidade: Elaborar estudos de viabilidade e desenhos técnicos de
engenharia e obras para preservação e recuperação de prédios e
monumentos históricos tombados ou localizados em áreas tombadas
e/ou entornos; e promover a identificação, documentação,
recuperação e proteção do patrimônio histórico-cultural, material e
imaterial.".

XXXI - O item Finalidade da ação P640 - Atendimento à Pessoa
Portadora de Deficiência, do Programa 0609 - Proteção e Amparo aos
Portadores de Deficiência -, passa a ter a seguinte redação:

"Finalidade: Executar o programa federal SAAC/APPD, financiando
entidades e Prefeituras Municipais que prestam serviços assistenciais,
incluindo o suporte nutricional, à pessoa portadora de deficiência.".

XXXII - O item Finalidade da ação P543 - Atendimento ao Idoso, do
Programa 0285 - Proteção e Amparo aos Idosos -, passa a ter a
seguinte redação:

rÃO
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"Finalidade: Executar o programa federal SAAC/API e ação

estadual, repassando recursos financeiros por serviços prestados por
entidades ou Prefeituras Municipais para o atendimento às
necessidades básicas do idoso, incluindo o suporte nutricional,
propiciando sua integração social, o fortalecimento dos laços
familiares e o pleno exercício da cidadania, por meio de asilos e
centros de convivência.",

XXXIII - Fica transferida a Ação P310 - Mutirão pela Segurança
Alimentar Nutricional em Minas Gerais - PROSAN - do Programa 0338
- Segurança Alimentar - para o Programa 0382 - Minas Sem Fome - e
dê-se às colunas 'Meta 2004" e "Financeiro 2004" das Ações P035,
P038, PO40, P117 e P310, a seguinte forma:

* - O quadro das Ações foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

(*) Trata-se do valor para todo o Estado. O novo valor a ser
destinado a cada macrorregião, para essas ações, deverá
corresponder à metade do valor original.

XXXIV - Na ação P0647 - Construção ou Melhoria de Unidades
Habitacionais na Zona Rural, do Programa 0213 - Lares Gerais -' as
colunas relativas a Meta 2005/2007 e Financeiro 2005/2007 das
regiões listadas, passam a ter os seguintes valores para metas e
finanças:

* - O Quadro das Ações foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

XXXV - O Projeto Estruturador n° 30 - Reestruturação da Plataforma
Logística e de Transportes da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, constante na Carteira de Projetos Estruturadores, no Anexo
1, fica acrescido da seguinte ação:

- Gestão Integrada do Sistema de Transporte Coletivo
Metropolitano.".

XXXVI - O Projeto Estruturador n° 3 - Potencialização da Logística
do Triângulo - Alto Paranaíba -, constante na Carteira de Projetos
Estruturadores, do Anexo 1, fica acrescido da seguinte ação:

- Intensificação do uso da malha ferroviária nas Regiões do
Triângulo e Alto Paranaíba.".
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XXXVII - O Projeto Estruturador n° 30 - Reestruturação da

Plataforma Logística e de Transportes da Região Metropolitana de
Belo Horizonte -, constante na Carteira de Projetos Estruturadores, do
Anexo 1, fica acrescido da seguinte ação:

- Utilização da malha ferroviária na Região Metropolitana para
transporte de passageiros.".

XXXVIII - O Projeto Estruturador n° 29 - Unidade Parceria Público-
Privada-MG -, constante na Carteira de Projetos Estruturadores, do
Anexo 1, fica acrescido da seguinte ação:

- Apoio aos "campi" agregados da UEMG, incluindo o
desenvolvimento da pesquisa científica, da extensão universitária e do
ensino superior.".

XXXIX - Fica incluída, no Programa 0287 - Governança Eletrônica, a
ação "Promoção do Acesso Virtual Livre ao Jornal "Minas Gerais","
conforme a seguinte descrição:

* - O Quadro das Ações foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

A seguinte adaptação deverá ser efetuada:
A ação P988 - Rede de Serviços Públicos que integra o Programa

0287 - Governança Eletrônica -, passa a vigorar com as metas
financeiras a seguir discriminadas:

* - O Quadro da Ação P988 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

XL - O Programa 0310 - Universalização e Melhoria do Ensino
Médio -' fica acrescido da ação "Alimentação Escolar para o Ensino
Médio", com as metas a seguir descritas.

A referida ação também deverá ser acrescida à descrição do Projeto
Estruturador n° 14 - Universalização e Melhoria do Ensino Médio, pág.
38, Tópico "Carteira de Projetos Estruturadores".

* - O quadro da Ação foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

As seguintes adaptações deverão ser efetuadas:
"As ações P674 - Escolas Referência do Ensino Médio, P680 -

Escolas em Rede do Ensino Médio e P688 - Padrões de
Funcionamento Escolar do Ensino Médio, vinculadas ao Programa n°
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0310, passam a vigorar com as metas financeiras a seguir
discriminadas:

* - O quadro das Ações P674 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

XLI - Fica acrescentada, na Carteira de Projetos Estruturadores, do
Anexo 1, a seguinte ação ao Projeto Estruturador n° 13 - Melhoria e
Ampliação do Ensino Fundamental:

- Desenvolvimento da Educação Infantil.".
XLII - Fica acrescentada, na Carteira de Projetos Estruturadores, do

Anexo 1, a seguinte ação ao Projeto Estruturador n° 2 - Corredores
Radiais de Integração e Desenvolvimento:

- Implementação de ligação entre a MG-20 e a BR-262.".
XLIII - Inclua-se na ação P050 - Execução de Obras Emergenciais

em Apoio aos Municípios - , no Programa 0036 - Auxílio aos
Municípios em Ações Emergenciais, no exercício de 2004, quatro
municípios na Região do Rio Doce, com meta financeira de
R$160.000,00. Para tal, altere-se a meta física da Região Central para
"4" e a meta financeira para R$240.000,00.

XLIV - Fica acrescentada, na Carteira de Projetos Estruturadores, do
Anexo 1, a seguinte ação ao Projeto Estruturador n° 14 -
Universalização e Melhoria do Ensino Médio:

- Construção, Ampliação, Reforma de Prédios Escolares - Ensino
Médio.".

XLV - Ficam incluídas, na ação P156 Construção, Ampliação e
Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental, do Programa
0116 Melhoria do Ensino Fundamental, no ano de 2004, mais duas
unidades na Zona da Mata, passando-se de 2 para 4, anulando-se, na
Região Central, a meta de 8 para 6 e os recursos financeiros de R$ 4
milhões para R$ 3 milhões.

XLVI - Ficam incluídas, P251 Construção e Reforma de Unidades
Prediais, no Programa 0518, Construção e Reforma de Unidades
Prediais - FHEMIG, a ampliação do Hospital Regional João Penido,
em Juiz de Fora, no valor de R$1.450.000,00, para o término da
maternidade, alterando-se, na Região Central, a meta tísica de 2004
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para "7" e a meta financeira de 2004 para R$10.150.000,00.

XLVII - Fica incluída, na finalidade da ação P 654 - Construção e
Reforma de Unidades Prediais Tribunal de Justiça, do Programa 0612
Construção e Reparos de Unidades Prediais Tribunal de Justiça do
Estado, após o termo "unidades prediais", a expressão "inclusive o
novo fórum da Comarca de Juiz de Fora".

XLVIII - Fica acrescentada ao Programa 0116 - Melhoria do Ensino
Fundamental, a ação "Cooperação com as Escolas Família Agrícola",
com as metas a seguir descritas. A referida ação fica acrescida
também à descrição do Pojeto Estruturador n o 13 - Melhoria e
Ampliação do Ensino Fundamental, na Carteira de Projetos
Estruturadores, Anexo 1.

* - O Quadro da Ação foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

O Programa Padronizado P 002 - Planejamento, Gestão e Finanças,
Unidade Orçamentária 01261 - Secretaria de Estado da Educação,
pág. 262, Anexo III, vol. II, passa a vigorar com as metas financeiras
discriminadas a seguir:

* - O Quadro do Programa Padronizado foi publicado na edição do
"Diário do Legislativo" de 23.12.2003.

XLIX - No Programa 0313 - Redução da Criminalidade Violenta em
Minas Gerais, Ação P703 - Implantação do Sistema integrado de
Defesa Social - SIDS, respectivamente, as colunas relativas à META
2005-2007 e FINANCEIRO 2005-2007 ficam os seguintes valores
para metas e finanças:

* - O Quadro do Programa 0313 foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 23.12.2003.

L - A Ação P727 Implantação de Centros Públicos de Promoção do
Trabalho, do Programa 0321 Centros Públicos de Promoção do
Trabalho - Uma Estratégia para o Primeiro Emprego, passa a ter a
seguinte redação:

* - O Quadro da Ação foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

LI - Fica acrescentada, ao Projeto Estruturador 27 - Arranjos
Produtivos Locais, constante da Carteira de Projetos Estruturadores,
Anexo 1, a seguinte ação
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- Fomento à Economia Popular Solidária.".
LII - O do programa "0074 Programa familiar para a educação -

bolsa-escola" e a ação "P843 Bolsa familiar para educação - bolsa-
escola", passam a ter a seguinte redação: denominação

"Programa: 0074 - Transferência de renda com condicionalidades -
bolsa-família

Ação: P843 - Transferência de renda com condicional idades - bolsa-
família".

LIII - Os valores financeiros e as metas da Ação Orçamentária P944
Apoio Financeiro de Racionalização, Preservação e Melhoria dos
Recursos Hídricos do Estado, passam a ter a seguinte redação:

* - O Quadro da Ação Orçamentária P944 foi publicado na edição do
"Diário do Legislativo" de 23.12.2003.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.279/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.279/2003, de autoria da Mesa da Assembléia

Legislativa, que altera o Sistema de Carreira dos Servidores da
Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras providências, foi
aprovado no 2 0 turno na forma do vencido em 1° turno, 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 adequadà, 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° 1.279/2003
Altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da

Assembléia Legislativa e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da

Assembléia Legislativa, instituído pela Resolução n° 5.086, de 31 de
agosto de 1990, aplica-se na forma desta lei, com fundamento nos
arts. 30 a 32 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta lei, carreira é o
conjunto de classes de cada cargo de provimento efetivo, de
complexidade e retribuição crescentes, organizados segundo o grau
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de escolaridade.

Art. 2° - O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á na
forma estabelecida em resolução da Assembléia Legislativa.

Art. 30 - Os cargos de Agente de Apoio às Atividades da Secretaria,
código AL-GB, de Oficial de Apoio às Atividades da Secretaria, código
AL-GIM, e de Técnico de Apoio às Atividades da Secretaria, código
AL-GS, de que trata a Resolução n° 5.086, de 31 de agosto de 1990,
passam a denominar-se, respectivamente, Agente de Apoio
Legislativo, código AL-AG, Técnico de Apoio Legislativo, código AL-
TE, e Analista Legislativo, código AL-AN.

Parágrafo único - O código do cargo de Procurador passa ser AL-
PR.

Art. 40 - São cinco as carreiras da Secretaria da Assembléia
Legislativa, correspondentes aos cargos de:

- Agente de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino
fundamental, relativa aos servidores titulares desse cargo na data de
publicação desta lei;

II - Agente de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino
fundamental, relativa aos servidores nomeados para esse cargo após
a data de publicação desta lei:

III - Técnico de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino
médio, relativa aos servidores titulares desse cargo na data de
publicação desta lei;

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

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

§ 1° - As carreiras de que trata este artigo, em razão das atribuições
de seus cargos, próprias da atividade privativa do poder público,
integram o conjunto de carreiras das atividades exclusivas de Estado.

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

§ 30 - As carreiras previstas neste artigo são organizadas em
classes e padrões, na forma dos Anexos 1 e IV desta lei, com os
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respectivos símbolos, índices e valores de vencimento básico,
para a jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta horas
semanais e para a jornada de trabalho de seis horas diárias e trinta
horas semanais.	-

§ 4 0 - Regulamento disciplinará a jornada especial de trabalho no
âmbito da Secretaria da Assembléia Legislativa em razão da
especialidade do cargo e de suas respectivas atribuições e
estabelecerá regras para concessão de sua redução.

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

Art. 50 - O servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa titular
de cargo efetivo de Analista Legislativo, de Procurador, de Agente de
Apoio Legislativo e de Técnico de Apoio Legislativo, e o integrante do
Grupo de Execução de Apoio à Administração da Secretaria da
Assembléia Legislativa de que trata o art. 5 0 da Resolução n° 5.105,
de 26 de setembro de 1991, serão reposicionados nas carreiras
instituídas por esta lei em padrão de vencimento cujo valor seja igual
ao do vencimento básico da carreira correspondente ao cargo do qual
é titular na data de publicação desta lei, na forma prevista nas tabelas
constantes nos Anexos II e III, observado o disposto no § 1° deste
artigo e no art. 6 0 desta lei.

§ 10 - Não se aplica o disposto no "caput" deste artigo a servidor
que se encontrar, na data de publicação desta lei, posicionado em
padrão de vencimento da carreira correspondente ao cargo do qual é
titular com valor superior ao do último padrão da carreira constante
nos Anexos IV ou V desta lei, relativa ao cargo do qual o servidor é
titular.

§ 2° - Na hipótese de que trata o § 1° deste artigo, o servidor
continuará posicionado no mesmo padrão de vencimento em que se
encontrava na data de publicação desta lei, previsto na tabela
constante no Anexo VI desta lei.

§ 3° - Ao servidor de que trata o § 2 0 deste artigo não se aplicam as
regras de desenvolvimento na carreira.
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§ 4 0 - O servidor designado para exercício de função gratificada

ou ocupante de cargo de provimento em comissão na data de
publicação desta lei será reposicionado nas carreiras instituídas por
esta lei em padrão de vencimento cujo valor seja igual ao do
vencimento básico da carreira correspondente ao cargo do qual for
titular até a data de publicação desta lei, na forma das tabelas
constantes nos Anexos II e III, observado o disposto no art. 7 0 e nos
§ 1° a 3 0 deste artigo.

Art. 6 0 - E assegurado novo reposicionamento ao servidor titular de
cargo efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa que, após a
data de publicação desta lei, obtiver título declaratório que lhe
assegure direito à continuidade de percepção da remuneração de
cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, da
seguinte forma:

- na hipótese em que o valor do padrão de vencimento assegurado
no título declaratório relativo ao apostilamento seja superior ao valor
do último padrão de vencimento básico das carreiras constantes no
Anexo IV desta lei, no caso dos cargos de Agente de Apoio Legislativo
e de Técnico de Apoio Legislativo o servidor será reposicionado no
padrão de vencimento previsto na tabela constante no Anexo VI, cujo
valor seja igual ao do padrão de vencimento assegurado no
apostilamento, observado o disposto no § 3 0 do art. 50 desta lei;

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

Art. 7 0 - A tabela de vencimentos básicos da Assembléia Legislativa,
constante no Anexo VI, aplica-se:

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

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

III - à remuneração do servidor de que trata o § 1° do art. 5 0 e o
inciso 1 do art. 6 0 desta lei;

IV - para referenciar a situação em que se encontrava posicionado o
servidor inativo na data de publicação desta lei na tabela de
vencimentos no momento de passagem para a inatividade.

Art. 80 - Aplica-se o disposto no art. 2 0 desta lei ao servidor de que
trata o art. 5 0 da Resolução n° 5.105, de 26 de setembro de 1991, na
forma do Anexo V desta lei.

Art. 9 0 - Fica extinta a Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento
Funcional - GIAF - a que se referem o art. 28 da Resolução n° 5.086,
de 31 de agosto de 1990, e suas alterações posteriores, assegurando-
se a percepção da referida gratificação adquirida pelo servidor até a
data de publicação desta lei, que será paga a título de vantagem
pessoal nominalmente identificada, sobre a qual incidirão somente as
atualizações decorrentes de revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos estaduais e os adicionais por tempo de serviço de
que tratam o parágrafo único do art. 112 e o parágrafo único do art.
113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Art. 10 - E vedada a ocorrência de provimento derivado em virtude
da aplicação do disposto nesta lei.

Art. 11 - A adequação da nomenclatura das parcelas remuneratárias
constantes na folha de pagamento de pessoal da Assembléia
Legislativa às alterações decorrentes desta lei dar-se-á até o segundo
mês subseqüente ao de sua publicação.

Art. 12 - O valor do índice básico utilizado para o cálculo dos
vencimentos constantes nos anexos desta lei é R$261,92 (duzentos e
sessenta e um reais e noventa e dois centavos).

Art. 13— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

Augusto.
ANEXO 1
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(A QUE SE REFEREM OS ARTS. 4° E 6° DA LEI N° ....., DE ......

CARREIRAS DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO - CÓDIGO AL-AG
* - O Quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2003.
TÉCNICO DE APOIO LEGISLATIVO - CÓDIGO AL-TE

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do 'Diário do
Legisltivo" de 23.12.2003.

ANALISTA LEGISLATIVO E PROCURADOR - CÓDIGOS AL-AN E
AL-PR

* - O Quadro dos Códigos foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

ANEXO II
(A QUE SE REFERE O ART. 5°DA LEI N° ......DE ......
TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DE PADRÕES DE

VENCIMENTO
ANALISTA LEGISLATIVO! PROCURADOR

* - O Quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

ANEXO III
(A QUE SE REFERE O ART. 5°DA LEI NJ° ......DE ......
TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DE PADRÕES DE

VENCIMENTO
AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO

* - O Quadro do Anexo III foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.1 2.2003.

GRUPO DE EXECUÇÃO DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

AGENTE DE EXECUÇÃO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA
* - O Quadro dos Cargos foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2003.
GRUPO DE EXECUÇÃO DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO

DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
OFICIAL DE EXECUÇÃO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA

* - O quadro dos cargos foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.
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GRUPO DE EXECUÇÃO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO

DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
TÉCNICO DE EXECUÇÃO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA

* - O quadro dos Cargos foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

ANEXO IV
(A QUE SE REFEREM OS ARTS. 40, 5° E 6° DA LEI N° ......DE ......

CARREIRAS DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

(EM EXTINÇÃO)
AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO - CÓDIGO AL-AG

* - O Quadro do Anexo IV foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

* - A Errata do referido Quadro foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 11.2.2004.

TÉCNICO DE APOIO LEGISLATIVO - CODIGO AL-TE
* - O Quadro de Cargos foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2003.
ANEXO V

(a que se referem os arts. 40 , 50 e 80 da Lei n° ......de ......
CARREIRAS DO GRUPO DE EXECUÇÃO DE APOIO A

ADMINISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

(EM EXTINÇÃO)
AGENTE DE EXECUÇÃO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA

* - O Quadro do Anexo V foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2003.

ANEXO VI
(a que se referem os arts. 4 0 , 5 0 , 6°e 70 da Lei n° ......de ......

TABELA DE VENCIMENTOS BÁSICOS - AL-1 A AL-52
* - Os quadros do Anexo VI foram publicados na edição do "Diário

do Legislativo" de 23.12.2003.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.280/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.280/2003, de autoria da Mesa da
Assembléia Legislativa, que altera o Sistema de Carreira dos
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Servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências, foi aprovado no 2° turno na forma do Substitutivo n° 1,
com as Emendas n°5 1 a 4.

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° 1.280/2003
Altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da

Assembléia Legislativa e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da

Assembléia Legislativa, instituído pela Resolução n° 5.086, de 31 de
agosto de 1990, aplica-se na forma desta resolução, em conformidade
com o disposto em lei e com fundamento nos arts. 30 a 32 da
Constituição do Estado.

Art. 20 - O Plano de Carreiras de que trata esta resolução tem como
diretrizes:

- a profissionalização e a valorização do serviço público e do
servidor público;

II - o desenvolvimento do servidor na carreira com base na
igualdade de oportunidades, no mérito funcional, na qualificação
profissional, no esforço pessoal e na contribuição para o atendimento
dos objetivos da instituição e do setor;

III - a constituição de quadro dirigente mediante formação e
aperfeiçoamento de administradores;

IV - a implantação de sistema de mérito objetivamente apurado para
desenvolvimento na carreira, observadas as especificidades do cargo;

V - a definição de remuneração compatível com a complexidade e a
responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para seu
desempenho.

Art. 30 - São cinco as carreiras da Secretaria da Assembléia
Legislativa, correspondentes aos cargos de:

- Agente de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino
fundamental, relativa aos servidores titulares desse cargo na data de
publicação desta resolução;
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II - Agente de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de

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

III - Técnico de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino
médio, relativa aos servidores titulares desse cargo na data de
publicação desta resolução;

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

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

§ l - As carreiras de que trata este artigo são organizadas em
classes e padrões de vencimento na forma da lei.

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

§ 30 - O disposto no § 20 deste artigo não se aplica ao
reposicionamento, na forma da lei, do servidor titular de cargo de
Analista Legislativo ou de Procurador em exercício na data de
publicação desta resolução na carreira de que trata o inciso V do
"caput" deste artigo em relação à carreira anterior à publicação desta
resolução.

Art. 4 0 - O desenvolvimento nas carreiras estabelecido nesta
resolução se dá mediante progressão e promoção e aplica-se a
servidor titular de cargo previsto no art. 3 0 desta resolução que esteja
lotado, durante o período aquisitivo, em órgão previsto nos incisos II a
V do art. 1° da Resolução n° 5.198, de 21 de maio de 2001, na forma
de 'regulamento.

Parágrafo único - O período aquisitivo corresponderá:
- ao primeiro ano imediatamente anterior ao da movimentação na

carreira para obtenção da promoção ou da progressão nas Classes 1 e
II;

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

III - ao primeiro, ao segundo e ao terceiro anos imediatamente
anteriores ao da movimentação na carreira para obtenção da
progressão na Classe Especial.
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Art. 50 - Progressão é a movimentação para padrões de

vencimento subseqüentes na carreira em uma mesma classe,
observados os requisitos para desenvolvimento de que trata o art. 80
desta resolução, os critérios fixados em regulamento e o seguinte:

- na Classe 1, a movimentação do servidor se dá, a cada período
aquisitivo correspondente a um ano civil, para o primeiro padrão de
vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado na
carreira durante o estágio probatório, findo o qual, se declarada a sua
estabilidade, poderá concorrer a até três padrões a partir do ano
subseqüente ao de sua estabilização, observado o último padrão de
vencimento dessa classe como limite para movimentação e o
interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação
imediatamente anterior;

II - na Classe II, a movimentação do servidor se dá para o primeiro
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado
na carreira, observado o último padrão de vencimento dessa classe
como limite para movimentação e o interstício mínimo de um ano civil
contado da movimentação imediatamente anterior;

III - na Classe III, a movimentação do servidor se dá para o primeiro
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado
na carreira, observado o interstício mínimo de dois anos civis
contados da movimentação imediatamente anterior;

IV - na Classe Especial, a movimentação do servidor se dá para o
primeiro padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja
posicionado na carreira, observado o interstício mínimo de três anos
civis contados da movimentação imediatamente anterior.

§ 1°—O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo poderá
computar, na forma de regulamento, o ano de seu ingresso como o
primeiro período aquisitivo para concorrer à progressão de que trata o
inciso 1 do 'caput" deste artigo, desde que tenha entrado em exercício
até 31 de março e atenda aos requisitos para desenvolvimento na
carreira.

§ 20 - O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo que
entrar em exercício após 31 de março terá a contagem do primeiro
período aquisitivo para fins de desenvolvimento na carreira iniciada
em 1 0 de janeiro do ano subseqüente ao de seu ingresso.

Art. 60 - Promoção é a movimentação do servidor do último padrão
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de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente
subseqüente da carreira, observados os requisitos de que trata o art.
80 desta resolução, os critérios fixados em regulamento e o interstício
mínimo de um ano civil contado da movimentação imediatamente
anterior.

Parágrafo único - A mudança de classe somente se dará por meio
de promoção.

Art. 7° - Para a primeira movimentação dos servidores em exercício
na data de publicação desta resolução reposicionados, na forma da
Lei, nas carreiras a que se referem os incisos 1, III e V do ucaputu do
art. 30 desta resolução, o interstício mínimo previsto nos incisos 1 a IV
do "caput" do art. 50 e no "caput" do art. 60 será contado a partir de 1°
de janeiro de 2004, e não da movimentação imediatamente anterior.

Ad. 80 - São requisitos para a progressão e a promoção nas
carreiras, na forma de regulamento:

- escolaridade mínima exigida para cada classe;
II - conduta disciplinar;
III —freqüência;
IV - avaliação individual de desempenho;
V - aprimoramento profissional;
VI - resultado setorial.
§ 1° - Os requisitos estabelecidos neste artigo serão aplicados

gradualmente, nos termos de regulamento, da seguinte forma:
- no ano de 2003, os previstos nos incisos 1 a IV, para fins de

aplicação do disposto no art. 10 desta resolução;
II - no ano de 2004, os previstos nos incisos 1 a V;
III - do ano de 2005 em diante, os previstos nos incisos 1 a VI.
§ 2° - Ao servidor que não possua a escolaridade mínima exigida

para a classe em que esteja posicionado ou para aquela
imediatamente subseqüente é vedado, respectivamente, o
desenvolvimento por progressão ou promoção na carreira.

§ 3° - Regulamento poderá estabelecer critérios diferenciados para
os requisitos previstos neste artigo conforme a classe a que se
referem os incisos 1 a IV do "caput" do art. 50 desta resolução.

§ 40 - Na avaliação individual de desempenho serão considerados
os seguintes fatores, que poderão ter, na forma de regulamento,
pesos diferentes em relação às atribuições do servidor no seu setor de
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lotação:

- assiduidade e pontualidade;
II - iniciativa;
III - produtividade;
IV - responsabilidade;
V - disponibilidade e dedicação ao trabalho.
§ 50 - A avaliação individual de desempenho será realizada por

comissão de avaliação, nos termos de regulamento.
§ 6° - Regulamento definirá os indicadores de desempenho para

avaliação do resultado setorial.
§ 70 - A periodicidade da realização das avaliações individual de

desempenho e do resultado setorial será definida em regulamento.
Art. 90 - Cada ano do período aquisitivo para obtenção da

progressão ou da promoção será computado de 1° de janeiro a 31 de
dezembro.

Parágrafo único - E vedado o cômputo do mesmo período aquisitivo
para obtenção da progressão e da promoção.

Art. 10— Ao servidor que possua a escolaridade especificada para a
classe em que esteja posicionado na estrutura da carreira instituída
em lei relativa ao cargo do qual é titular são asseguradas, na forma de
regulamento, as seguintes regras de transição, sem prejuízo do
desenvolvimento na carreira decorrente da aplicação do disposto nos
arts. 40 a 70 desta resolução:

- o servidor que, em 1° de janeiro de 2003, em razão do disposto
no inciso 1 do art. 13 da Deliberação da Mesa n° 2.327, de 17 de
dezembro de 2002, iniciou o primeiro ano do período aquisitivo da
promoção de que trata o art. 30 da Resolução n° 5.203, de 19 de
março de 2002, poderá concorrer, em 1° de janeiro de 2006, a um
padrão de vencimento, contando-se como período aquisitivo os anos
de 2003 e 2005;

II - o servidor que, em 1° de janeiro de 2003, em razão do disposto
no inciso III do art. 13 da Deliberação da Mesa n° 2.327, de 17 de
dezembro de 2002, iniciou o segundo ano do período aquisitivo da
promoção de que trata o art. 30 da Resolução n° 5.203, de 19 de
março de 2002, poderá concorrer, em 1° de janeiro de 2005, a um
padrão de vencimento, contando-se como período aquisitivo os anos
de 2003 e 2004;

rÁ
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III - o servidor de que trata o inciso II deste artigo poderá

concorrer, em to de janeiro de 2006, a um padrão de vencimento,
contando-se como período aquisitivo os anos de 2003 e 2005;

IV - o servidor de que trata o § 3 0 do art. 13 da Deliberação da Mesa
n° 2.327, de 17 de dezembro de 2002, que obteve desenvolvimento
na carreira em 1° de janeiro de 2003, por força do disposto no § 2° do
art. 13 da Deliberação da Mesa 2.327, de 17 de dezembro de 2002,
poderá concorrer, em 1° de janeiro de 2005, a um padrão de
vencimento, contando-se como período aquisitivo os anos de 2003 e
2004.

§ 1° - Não se aplica o disposto nos incisos 1 a IV do caput" deste
artigo ao servidor que esteja posicionado no último padrão de
vencimento da primeira ou da segunda classe da carreira
correspondente à do cargo do qual é titular e que não possua a
escolaridade especificada para a classe subseqüente àquela em que
esteja posicionado.

§ 2° - Na hipótese de o servidor obter movimentação na carreira
decorrente do disposto neste artigo concomitantemente com o
desenvolvimento decorrente do disposto nos arts. 5 0 e 60 desta
resolução, aplicar-se-á a regra de transição após a aplicação da regra
geral.

§ 3° - Não terá direito ao desenvolvimento na carreira previsto neste
artigo:

- o servidor que, durante o período aquisitivo, esteve afastado do
exercício de suas funções, na forma prevista em regulamento;

II - o servidor que não possua a escolaridade especificada para a
classe em que esteja posicionado na carreira correspondente ao
cargo do qual é titular;

III - o servidor que, durante o período aquisitivo, não esteve lotado
nos órgãos previstos nos incisos II a V do art. 1 0 da Resolução n°
5.198, de 21 de maio de 2001, nos termos de regulamento.

§ 4° - Não se aplica o disposto neste artigo ao servidor que tenha
sofrido penalidade disciplinar prevista na Deliberação da Mesa n° 269,
de 4 de maio de 1983, no período aquisitivo correspondente à
movimentação na carreira.

Art. 11 - Aplica-se o disposto nesta resolução ao servidor de que
trata o art. 50 da Resolução n° 5.105, de 26 de setembro de 1991, em
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conformidade com o disposto em lei.

Art. 12— Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13— Revogam-se as disposições em contrário e a Resolução n°

5.203, de 19 de março de 2002, a Resolução n° 5.211, de 24 de
março de 2003, e a Deliberação da Mesa n° 2.327, de 17 de
dezembro de 2002, ressalvada a aplicação do disposto no art. 10
desta resolução.

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

Fabiano.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 2 E SOBRE A EMENDA N°

1, APRESENTADOS EM PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI N°
318/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em
epígrafe altera o inciso II do art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que
dispõe acerca do tempo de funcionamento de sociedade civil,
associação ou fundação para a declaração de utilidade pública
estadual.

Distribuído a esta Comissão, o projeto recebeu parecer pela
aprovação, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1.

Em Plenário, foram apresentados o Substitutivo n° 2 e a Emenda n°
1, sobre os quais compete a esta Comissão se pronunciar.

Fundamentação
A alteração introduzida pelo Substitutivo n° 2 consiste em se incluir,

no rol das autoridades habilitadas a atestar a idoneidade da instituição
a ser declarada de utilidade pública, o Deputado Estadual. Conforme a
justificação que acompanha o referido substitutivo, se até mesmo a
Vereadores é concedida tal prerrogativa, com maior razão esta
haveria de ser deferida a Deputados Estaduais; contudo discordamos
desse entendimento, pois o que importa, no caso, não é tanto o
escalão da autoridade, mas sim o fato de que esta pode efetivamente
acompanhar e comprovar as atividades filantrópicas da instituição
candidata a receber o título de utilidade pública. Tanto é assim, que
todas as autoridades arroladas no parágrafo único do art. 1° da Lei
n°12.972, de 27/7/98, residem na comarca em que tal entidade tem

rÁ
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atuação. Confira-se a redação desse dispositivo:

"Art. 1	...................................
Parágrafo único - A declaração de cumprimento das agências

previstas nos incisos II, III e IV deste artigo deverá ser dada por Juiz
de Direito, Promotor de Justiça, Juiz de Paz, Prefeito, Presidente de
Câmara Municipal, Delegado de Polícia, ou seus substitutos legais, da
comarca em que a entidade for sediada".

Esta Comissão, ao ensejo do exame do Projeto de Lei n° 318/2003,
propôs, mediante o Substitutivo n° 1, a inclusão do Presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social no rol das autoridades
competentes para expedir o sobredito atestado.

De outra parte, a Emenda n° 1 visa também a alterar o dispositivo
transcrito, de modo a nele incluir, além do Deputado Estadual, o
Secretário de Estado. Naturalmente, as mesmas considerações feitas
a propósito do Substitutivo n° 2 são cabíveis em relação à Emenda n°
1.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Substitutivo n° 2 e da

Emenda n° 1.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Jô Moraes.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 19/12/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
João Marcon, ocorrido em 19/12/2003, em Andradas. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Dimas Fabiano, notificando o falecimento do Sr.
Sebastião Cosme Damião Alves, ocorrido em 18/1212003, em Bocaina
de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
José Silveira, ocorrido em 1611212003, em Patos de Minas . (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE

2003

ATAS

ATA DA 83 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 16/12/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Pane
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Questões de ordem -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada;
aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n°
21/2003; votação nominal do projeto, salvo emenda; aprovação;
votação nominal da Emenda n° 1; rejeição; declaração de voto -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 36/2003;
discurso do Deputado Durval Angelo; requerimentos dos Deputados
Gil Pereira e Miguel Martini; deferimento; votação nominal do
Substitutivo n° 2, salvo emendas e destaques; aprovação;
prejudicialidade do Substitutivo n° 1; questão de ordem; leitura das
Emendas n os 2, 3 e 5; votação nominal das Emendas n o

s 2 e 5, salvo
destaques; aprovação; votação nominal das Emendas n o

s 6 a 8;
rejeição; votação nominal da Emenda n° 1; rejeição; votação nominal
da Emenda n° 3; rejeição; votação nominal da Emenda n° 4; rejeição;
declarações de voto - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
998/2003; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
540/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 60712003; aprovação na forma do
vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.182/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas n°5 1 e 2; declaração de voto - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 126/2003; requerimento do Deputado Antônio Carlos
Andrada; aprovação do requerimento - Discussão, em 20 turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 53/2003; aprovação na forma
do vencido em 1° turno - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.08012003; discurso do Deputado Rogério Correia; apresentação das
Emendas n

o
s 1 a 19; encerramento da discussão; encaminhamento do

projeto com as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira -
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Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Djaima Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Manha Campos - Mauro Lobo - Miguei Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Mala.

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.

l a Parte
-	Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

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

WC
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reunião os Projetos de Lei n

o
s 175, 1.026 e 1.29312003,

apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, e os
Projetos de Lei nos 1.081, 1.133 e 1.134/2003, apreciados na reunião
ordinária de hoje, à tarde, bem como o Projeto de Lei Complementar
n°44/2003 e os Projetos de Lei n os 850, 1.037, 1.082 e 1.132/2003,
por não estarem preenchidos os pressupostos regimentais para sua
apreciação.

Questões de Ordem
O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, demais componentes da

Mesa, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, levanto uma questão de
ordem para que o Plenário desta Casa tome conhecimento de um
projeto que está tramitando nas comissões e que, pelo que pude
perceber em uma comissão, desrespeitou totalmente o Regimento
desta Casa, tornando a tramitação a mais obscura possível.

Esse projeto versa sobre o reajuste dos emolumentos e das taxas
dos cartórios, principalmente de registro de imóveis. Isso foi
distribuído de forma avulsa na semana passada pelo relator,
Deputado Ermano Batista, que ficou com o projeto no final de semana
e, hoje, elaborou um parecer totalmente diferente do avulso.

Pedi vista do projeto, mas me negaram, pois não desejam a
realização de um debate mais sério e transparente. Agora,
conseguimos o adiamento da discussão, e estou lendo o projeto. A
responsabilidade é desta Casa, porque o Governador mandou a
correção das tabelas dos cartórios, já que há dois anos isso não
acontece.

As emendas apresentadas a esse projeto, que está na Comissão de
Fiscalização Financeira, aumentam os valores, no caso de averbação
de arresto e de penhora, em 800% a 17.000%.

Faço questão de dizer isso aqui, porque surgiu um boletim
mentiroso. Estou assinando embaixo. Espero que este Plenário não
seja conivente com essa situação.

Espero que este Plenário, que tem a finalidade de zelar pelo cidadão
comum, não contribua com isso. Pelas emendas feitas, o menor
aumento é o do Habite-se, de 80%. Há outros tipos de averbação com
aumento de 3.000%. Independentemente da bandeira ideológica,
pertencemos a um Poder que temos de valorizar, fundamental não só
para a manutenção da democracia representativa, mas também para
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que possamos cumprir o papel de defender o cidadão comum.
Não podemos ser coniventes com esses aumentos abusivos. Estão
dando tudo para os donos de cartório de registro de imóveis, que já
são ricos, nascem ricos, uma categoria privilegiada desde o Brasil
Império. Se há algum desajuste em taxas de outros cartórios, vamos
debater isso aqui, de maneira séria e responsável. Não queremos que
os cartórios de registro civil passem dificuldade.

Quero deixar registrado que fui desrespeitado. Não sei o conteúdo
das emendas, se são supressivas ou aditivas. Fiz o pedido de vista,
que me foi negado, porque sou da Minoria. Aprendi que o Regimento
protege a Minoria, mas isso não ocorreu.

Também quero que esta Casa saiba das mudanças que estão
acontecendo para atualização de registro de imóvel. Repito: há
aumento de até 17.000%. Não é possível o Plenário acatar uma coisa
dessas.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado Chico Simões, continuo
dizendo que não houve aumento de 17.000%. A não ser que a
matemática tenha mudado, 17 x 8 = 156. A FIEMG está querendo
fazer uma inversão das informações matemáticas. V. Exa. está com a
caneta. Multiplique 17.751, de acordo com eles, por R$8,00. Quanto
dá? R$-156.000,00?

• Deputado Chico Simões - É.
• Deputado Antônio Júlio - E temos alguma taxa de R$-156.000,00?

Acho que as coisas têm de ser mais corretas. A FIEMG está usando
de má-fé, porque não existe em Minas Gerais nenhum imóvel que foi
registrado por R$3.000.000,00. Estão usando de má-fé, enganando a
sociedade e a imprensa, que continua noticiando, mentirosamente,
aquilo que foi afirmado, mentirosamente, pela FIEMG.

Hoje, discuti com o representante da FIEMG aqui dentro, pois está
debatendo com assessores da Assembléia e não quer discutir com os
Deputados. Disse a ele que quem vota aqui são os Deputados, que
temos responsabilidade. Não houve nenhum aumento de 17.000%,
isso seria muita irresponsabilidade dos Deputados.

Essa emenda é minha. Eu a tratei com bastante clareza. Acho que
há um privilégio para o setor da construção civil concedido em 1999,
estamos votando o que é anterior a 1999 e criando um mecanismo,
muito bem discutido pelo Deputado Domingos Sávio, que modificou
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bastante a tabela, beneficiando aquelas pessoas que procuram o
cartório de registro de imóvel, se é esse o problema.

O que me entristece é esta idéia de nivelar todo o mundo por baixo.
Há preocupação se cartório está ganhando, o negócio deles é ganhar
dinheiro. Acho isso correto, e é correto a Assembléia também fazer
um estudo profundo sobre isso.

Apresentei um requerimento ao Deputado Mauri Torres, e tenho
certeza que vai aprová-lo, solicitando que, no ano que vem, possamos
estudar os cartórios, justamente para vermos o que é correto, certo,
se é muito, ou se é pouco. Não podemos é servir de chacota para a
FIEMG. E a segunda vez que tentam fazer isso com a Assembléia.
Não participaram de nenhuma reunião, e veio o Sr. Pedro Parizzi dizer
que participou. Mentira dele. O projeto já passou por três comissões,
em todas elas foi bastante discutido com todo o setor envolvido. Por
que a FIEMG agora vem aqui dar ordens à Assembléia Legislativa?
Que poder eles têm? Eles já têm poder demais, quando querem
negociar, vão direto ao Governador.

A Assembléia, hoje, não faz parte das negociações da FIEMG. No
ano passado, como Presidente desta Casa, tentei trazer a FIEMG
para discutir os grandes projetos conosco. Vieram algumas vezes e
hoje se afastaram. Infelizmente afirmo que é uma covardia, uma
hipocrisia a FIEMG fazer o que fez. Não assinaram, mas assumiram.
No papel que aqui está sendo distribuído está escrito FIEMG de
Brasília. Se a FIEMO tinha interesse em fazer "lobby", acho legítimo.
"Lobby" é a coisa mais legítima que existe nesta Casa, mas é preciso
que seja usada a verdade. O que não podemos aceitar é a mentira. V.
Exa. fez as contas. Quanto dá 17.760 vezes 8? Dá 156, 160 mil, e não
1.450. E isso que gostaria de deixar claro porque os próprios
Deputados ficam em dúvida sobre o que estamos votando.

O Deputado Chico Simões - Deputado, uma averbação tinha o preço
fixo de R$9,00 e hoje vai variar de R$59,00 a R$2.900,00. Está na
tabela.

O Deputado Antônio Júlio - Qual o valor que é de R$2.900,00? Seja
claro. Qual o imóvel que vai ser averbado por R$2.900,00?

O Deputado Chico Simões - Estou dizendo que a tabela da sua
emenda joga para um valor que já começa com R$59,00. Isso é 700%
ou estou ruim na matemática.

rÀ
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O Deputado Antônio Júlio - Setecentos por cento de R$8,00 dá

quanto? Dá R$5.600,00. Ou a conta hoje é diferente? Você vai fazer a
conta que a FIEMG quer fazer, vai dizer que tem que fazer uma conta
inversa. Dezessete mil por cento de R$8,00 é quanto? Faça a conta,
está fácil. Dá R$156.000,00 e não R$1.460,00. Querem provar que
uma conta de R$8,00 é aumentada 17.000, e não é 17.000%.

O Deputado Chico Simões - É 17.000 por 100, não é por 8, nem por
io, é por 100.

O Deputado Antônio Júlio - Não é. Com todo respeito que tenho por
V. Exa.

O Deputado Chico Simões - E lógico que é. E 17.000 por 100, não é
8 vezes 17.000. Se fosse 100, ia para R$17.000,00, como são
R$8,00, vai para R$1.700,00.

• Deputado Antônio Júlio - Não entendo essa conta.
• Deputado Chico Simões - Mas é esta a matemática.
• Deputado Antônio Júlio - Não é essa a matemática.
• Deputado Chico Simões - Para encerrar, não bstou aqui fazendo

"lobby" da FIEMG. Estou aqui porque sou da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e isso vai passar na nossa
Comissão para ser discutido. Reafirmo que esse aumento é verdade.
Uma averbação, que é tão somente uma notificação no registro de um
bem que foi penhorado, vai ter esse valor cobrado. Faço essa
denúncia aqui e não fui respeitado no meu direito de pedir vista.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, vou me referir a essa
matéria, mas não vou fazer aqui um debate de mérito. Naturalmente
vamos ter essa oportunidade quando a matéria estiver em discussão
em Plenário. Neste momento ela está em discussão na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Minha questão de ordem é
apenas para trazer meu testemunho. Estive presente na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e pude presenciar não só
durante as reuniões, mas ao longo da nossa experiência neste
primeiro ano nesta Casa, a atitude democrática, respeitosa e, acima
de tudo, de compromisso público do Deputado Ermano Batista. Haja
vista que o substitutivo que o Deputado Ermano, Batista apresentou e
as modificações que fez nesse substitutivo ouvindo alguns pares
desta Casa foram, todas elas, para reduzir taxas e percentuais da
tabela proposta originalmente. Da mesma forma, quando fui relator na
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Comissão de Administração Pública, tive a oportunidade, num
processo democrático, de contribuir para reduzir também algumas das
propostas que já haviam sido aprovadas na comissão anterior. E um
processo democrático, um processo que, em alguns momentos,
suscita alguns conflitos de interesses. Mas quero, neste momento,
registrar, Sr. Presidente, que o Deputado Ermano Batista tem tido uma
postura exemplar nesta Casa. Como Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e como relator da matéria não
apenas tem agido democraticamente, como está dando uma
contribuição significativa, reduzindo taxas propostas, reduzindo os
valores apresentados, o que, no meu entendimento, não justifica
qualquer tipo de queixa ou de reclamação contra ele. E o que tinha a
dizer. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não entendi o
requerimento. Ele coloca o Projeto de Lei Complementar n° 36/2003
na frente do Projeto de Lei Complementar n° 21? Solicito que
suspenda a reunião por 5 minutos para tentarmos algum
entendimento, porque isso acabará inviabilizando a aprovação do n
21. Então, peço que suspenda para que eu discuta com o Líder do
Governa a ordem da votação.

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

suscitada pelo Deputado Rogério Correia, suspende a reunião por 15
minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
OSr Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
0 S Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado António

Carlos Andrada, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de
modo que sejam apreciados, em 1° lugar, entre as matérias em
discussão, os Projetos de Lei nos 998, 540, 607, 1.182 e 126/2003,
nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em P turno, do Projeto de Lei Complementar n° 21/2003,



2 109
do Procurador-Geral de Justiça, que dispõe sobre o acesso,
conferido ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a banco
de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância
pública. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opinou por sua
aprovação. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opina pela rejeição da Emenda n° 1. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c os arts. 192 e 255, do
Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emenda.

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

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Andrada -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João
Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Maria Tereza Lara - Manha Campos - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Mala.

- Registra "não" o Deputado Jayro Lessa.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 51 Deputados. Votou "não" 1

Deputado. Está aprovado o projeto, salvo emenda Em votação, a
Emenda n° 1.

- Registram "sim" os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Luiz Fernando Faria - Rêmolo Aloise.
- Registram "não" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria

Resende - Antônio Carlos Andrada - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
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Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jô
Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Mala.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados. Votaram "não" 50
Deputados. Está rejeitada a Emenda n° 1. Está, portanto, aprovado.
em 1° turno, o Projeto de Lei Complementar n° 21/2003. A Comissão
de Administração Pública.

Declaração de Voto
O Deputado Irani Barbosa - Esta Casa merece o respeito que o

Ministério Público dispensa a ela. Obrigado.
O Sr. Presidente - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei

Complementar n° 36/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei
n°5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto do Pessoal da PMMG e
dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. A
Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou, ficando prejudicada a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Administração
Pública opinou pela aprovação do Substitutivo n° 2, que apresentou, e
pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Segurança Pública. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 2, da Comissão de Administração Pública, com as
Emendas nos 2 a 5, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo n°
1, da Comissão de Segurança Pública, e da Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Administração Pública, que opinou pela rejeição das
Emendas n

o
s 6 a 8. A Presidência vai submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c
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os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o grande anseio dos militares em Minas Gerais é o
aumento salarial. Já que o Governo queria entrar na discussão da
promoção por tempo de serviço, entendemos que não poderia haver
uma medida que atendesse apenas o momento presente, mas que
criasse norma permanente para a promoção. Para não prejudicar a
tramitação do projeto, respeitamos o encaminhamento do Governo
com o objetivo de promover os atuais Soldados com mais de dez anos
de serviço e SOU/o dos Cabos imediatamente inscritos no curso de
Sargento.

Nossa emenda foi rejeitada pela Comissão, e a promoção seria para
1 0/1/2004. A emenda visava à promoção por tempo de serviço para
31/12/2004, como no caso de muitos servidores civis. Todo militar que
atingisse dez anos de serviço alcançaria promoção imediata. Com
isso, todos os praças teriam tratamento igual, e injustiças não seriam
cometidas. Se um Soldado conta 9 anos e 11 meses de serviço, não
há lógica em ser preterido na promoção devido a um mês. Apesar de
nossa emenda não prejudicar o projeto, a Comissão a rejeitou. Criava
norma permanente para o final do ano de 2004.

Insistiremos no 20 turno. Voltaremos com a emenda estendendo o
beneficio ao oficial intermediário, por entendermos que deveria haver
uma regra geral para a carreira. Fomos derrotados nessa pretensão
pela Comissão, mas continuaremos a insistir para que haja uma
norma definitiva e estável de promoção. Se o Estado optou pelo
caminho do tempo de serviço, que essa norma seja permanente para
corrigir injustiças.

Temos informações de que na Polícia Militar do Rio de Janeiro há
sistema semelhante de promoção. Ao mesmo tempo, teremos um
desnível, porque a Comissão acolheu a inscrição imediata dos
policiais civis, após sete ou oito anos de serviço, já no curso para
promoção. No caso, teremos um policial civil do Estado que terá uma
norma permanente de promoção por tempo de serviço e policiais
militares que não terão norma permanente de tempo de serviço.
Estamos criando um tratamento diferenciado nas duas categorias.

Somos favoráveis ao projeto. A nossa emenda em nada prejudicava
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ou prejudica o andamento do projeto.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gil
Pereira, em que solicita a votação destacada da Emenda n° 3. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII
do art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Miguel Martini, em que solicita a votação destacada da
Emenda n° 4. A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o
Substitutivo n° 2, salvo emendas e destaques.

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

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Manha Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim' 56 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 2, salvo emendas e
destaques. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado o
Substitutivo n° 1.

Questão de ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito a leitura das

Emendas n
o
s 2, 3 e 5.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura das Emendas n

o
s 2, 3 e 5.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê as Emendas

rs
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nos 2, 3 e 5, publicadas na edição do dia 7/11/2003.)

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n
o
s 2 e 5, salvo

destaques.
- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Andrada
- Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermario Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Manha Campos -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco
- Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 55 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas as Emendas n os 2 e 5. Em votação, as
Emendas nos  a 8.

- Registra "sim" o Deputado Alencar da Silveira Jr.
- Registram "não" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto

Pinto Coelho - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudehino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauro Lobo - Miguel
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Martini - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado. Votaram "não" 54
Deputados. Estão rejeitadas as Emendas n os 6 a 8. Em votação, a
Emenda n° 1.

- Registram "sim" os seguintes Deputados:
Bonifácio Mourão - Gustavo Valadares.
- Registram "não" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - Jayro Lessa
- Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco
- Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados. Votaram "não" 52
Deputados. Está rejeitada a Emenda n° 1. Em votação, a Emenda n°
3.

- Registram "sim" os seguintes Deputados:
Adalciever Lopes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos Pimenta -

Gilberto Abramo.
- Registram "não" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Andrada
- Bonifácio Mourão - Cecilia Ferramenta - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo -
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Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar
- Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia
- Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 5 Deputados. Votaram "não" 50
Deputados. Está rejeitada a Emenda n° 3 Em votação, a Emenda n°
4.

- Registram "sim" os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Gilberto Abramo -

Ivair Nogueira - Sebastião Navarro Vieira.
- Registram "não" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Andrada
- Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto
Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Avila - Weliton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados. Votaram "não" 52
Deputados. Está rejeitada a Emenda n° 4. Está, portanto, aprovado,
em 1° turno, o Projeto de Lei Complementar n° 36/2003 na forma do
Substitutivo n° 2, com as Emendas n°s 2 e 5. A Comissão de

-
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Administração Pública.

Declarações de Voto
O Deputado Leonardo Quintão - O meu voto foi "sim".
O Deputado Arlen Santiago - O projeto foi votado, e esta Casa e o

Governador Aécio Neves marcam mais um tento ao apoiar a nossa
gloriosa Polícia Militar. Com relação às Emendas n os 3 e 4, a maioria
dos Deputados rejeitaram a emenda que dava direito à promoção para
a Polícia Civil; porém, todos os sindicatos da Polícia Civil reuniram-se
com o Secretário de Governo, Danilo de Castro. Este conversou com
o Governador, que propôs mandar, no início do ano, a Lei Orgânica da
Polícia Civil para esta Casa, a fim de que, em todas as comissões,
possamos discutir e inserir o que for melhor para Minas Gerais e para
a Polícia Civil.

Agradeço aos que votaram "sim" e aos que votaram "não", porque
não prejudicarão a Polícia Civil, que, em fevereiro, estará sendo
defendida nesta Casa.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente e demais Deputados,
votamos a favor da promoção da Polícia Militar pelo tempo de serviço,
por ser justa e correta. Houve uma emenda para que esse benefício
fosse estendido ao policial civil. Na qualidade de policial civil, já que
sou médico legista, registro que votei contra a emenda que estendia o
beneficio para os policiais civis, porque a Polícia Militar possui o seu
estatuto, e a Polícia Civil, a sua lei orgânica. Portanto, cada entidade
possui o seu regimento próprio. Votamos contra porque, com certeza,
essa questão poderia ser objeto de um veto, uma vez que estava
inserida em um local que não era o mais adequado.

Juntamente com os autores, representados pelo Deputado Sargento
Rodrigues, assumimos o compromisso de, ao recebermos a Lei
Orgânica da Polícia Civil, discutir a questão e tratar os policiais civis
também com o respeito que merecem, já que são profissionais que
trabalham em uma área muito importante para o cidadão mineiro.

O Deputado Carlos Pimenta - Trago meus cumprimentos especiais,
primeiro ao Governador Aécio Neves, que cumpriu seu compromisso
com esta Casa e com a Polícia Militar, trazendo o Estatuto do Pessoal
da Policia Militar, um grande anseio de toda a classe. O Governador
tem tido um comportamento notável, cumprindo o que promete. Não
poderia também deixar de trazer meus elogios e reconhecimento, de
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público, ao Deputado Sargento Rodrigues, do PDT, nosso partido.
Há muitos anos, ele faz um trabalho fantástico para tornar realidade
este momento que estamos hoje proporcionando. E um Deputado que
veio da classe dos policiais. Não é pelo fato de ser do meu partido,
mas tem tido um comportamento exemplar, coerente. Por isso
mesmo, faço este elogio público, pelo trabalho e esforço que tem feito,
pelo exercício do diálogo que tem praticado nesta Casa com o Líder
do Governo, com V. Exa., como Presidente, e com a Oposição. Enfim,
está mostrando porque tem o apoio e a confiança dos militares em
nosso Estado. Fica de público nosso elogio ao Deputado Sargento
Rodrigues, do nosso partido, que tem defendido com muita galhardia
sua classe.

Votamos favoravelmente à Emenda n° 3, dos benefícios da Polícia
Civil, para chamar a atenção para o fato de que, em Minas, as
diversas classes estão sendo tratadas de forma isolada. Há o plano de
carreira do magistério, dos funcionários públicos ligados à educação,
e temos insistido para que o Governo também mande o plano de
carreira do pessoal da área da saúde. Estou vendo tratamentos sendo
feitos por capítulos, seccionando toda uma categoria. E importante
que o Governador Aécio Neves atente para isso, para não incorrer no
erro que o ex-Governador Itamar Franco cometeu, de dar tratamento e
aumentos diferenciados. Não podemos concordar com isso. E claro
que só resta a nós, Deputados, analisar os projetos que vêm do
Governo.

E importante que a Polícia Civil tenha o mesmo tratamento, porque
exerce o mesmo tipo de trabalho da Polícia Militar para a nossa
sociedade. Não gostaríamos de começar a analisar o plano de
carreira do funcionário do magistério esquecendo do pessoal da
saúde, que há muitos anos está defasado - não há concurso neste
Estado, os salários estão lá embaixo. E importante que o Governador
Aécio Neves dê o mesmo tratamento a todos os funcionários públicos
do nosso Estado, não seccionando da forma como está acontecendo.
Muito obrigado.

O Deputado Chico Rafael - Aproveito este momento para deixar aqui
meu testemunho em relação ao trabalho que vem sendo realizado
pelo Deputado Sargento Rodrigues em defesa dos policiais militares
do Estado. Quero crer que o tratamento dado pelos últimos Governos
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aos policiais militares se deve, em grande parte, à atuação firme,
precisa, correta, inteligente do nosso colega, egresso das fileiras da
Policia Militar, Deputado Sargento Rodrigues. Seu trabalho
sensibilizou o Governador do Estado, que também demonstrou
preocupação com nossos militares por meio desse projeto.

Hoje estamos escrevendo mais uma página histórica em defesa
desta grande corporação que é a Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais. São essas as nossas palavras e o nosso apoio, sempre em
favor da nossa Policia Militar. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, não poderia
deixar de dar minha declaração de voto. Nada melhor do que
recordar. Temos que nos recordar de meses atrás, quando o
Deputado Sargento Rodrigues recebia um telefonema do Governador,
comprometendo-se a enviar a esta Casa o projeto que acabamos de
aprovar. Recordamos pessoas que, por oposição política, por
oposição dentro da Polícia Militar, xingaram e denegriram a imagem
do nosso companheiro Sargento Rodrigues, dizendo que estava
negociando e que nada iria acontecer. Os órgãos de imprensa
noticiaram, principalmente a Rádio ltatiaia, que abriu espaço para uma
crítica ao Deputado Sargento Rodrigues, dizendo que o Deputado não
era nada daquilo que todos achavam: que não tinha compromisso
com a categoria. Mas nada melhor do que um dia após o outro. Peço
a essas pessoas que fazem política com coisa séria, dentro de uma
corporação que tem que ser respeitada, que é a Polícia Militar - que
tem um líder que, querendo ou não, é o líder da categoria há dois
mandatos e que vem conseguindo muito para a Polícia Militar -, que
respeitem o Deputado Sargento Rodrigues. Quem passa por aqui e
não defende a sua categoria não volta. O Deputado Sargento
Rodrigues está aqui, sempre mantendo uma votação expressiva de
Soldados, Cabos e oficiais da Polícia Militar. Espero que amanhã a
imprensa em geral e a referida emissora abram o mesmo espaço e
convidem essas pessoas para falar sobre o que está acontecendo
agora. V. Exa. está de parabéns. V. Exa. soube perfeitamente
acreditar no Governador Aécio Neves, que hoje faz o que a
corporação queria e o que V. Exa. exigiu e pediu. V. Exa. está de
parabéns. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em
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rápidas palavras, quero parabenizar o trabalho efetivamente
exercido nesta Casa pelo Deputado Sargento Rodrigues. Um colega
disciplinado, ordeiro, companheiro e que está lutando
incessantemente em defesa, principalmente, dos interesses da Polícia
Militar. Merecidamente, hoje obtém mais essa vitória em defesa dos
nossos policiais, da melhor polícia do País, que é a Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais.

Quero referendar as palavras do Deputado Carlos Pimenta no que
tange à Polícia Civil. Precisamos dar-lhe a mesma valorização e
respaldá-la, para não gerarmos diferenciações, com dois pesos e
duas medidas.

Temos que valorizar também o comportamento coerente do
Governador Aécio Neves. Há alguns meses estive presente no Corpo
de Bombeiros, numa reunião com toda a Polícia Militar, e o
Governador, tendo vontade política, mas sem condições de agir, teve
a coragem de dizer a verdade e pedir um tempo para organizar o
nosso Estado e ter condições de atender à Polícia Militar, à Polícia
Civil, à saúde, à educação e a todos os segmentos do funcionalismo
público.

Percebemos que vale a pena trabalhar com os pés no chão e com
coerência. No início, houve um sentimento de insatisfação, mas a
corporação compreendeu, acreditou e agora vê realizado seu desejo,
com o merecido estatuto. Parabenizo mais uma vez o Deputado
Sargento Rodrigues e, em nome do PFL, saúdo toda a Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Domingos Sávio - Justificamos nosso voto e relatório
favoráveis à aprovação. Parabenizamos o Governador Aécio Neves,
que mantém uma postura firme e faz um novo tempo em Minas
Gerais, com o pagamento do décimo-terceiro em dia e tendo a
coragem de enviar a esta Casa projetos que traduzem antigos sonhos.
Parabenizo o Deputado Sargento Rodrigues, que acompanhou o
projeto passo a passo. Por duas vezes, o projeto esteve na Comissão
de Administração Pública, ocasião em que elaboramos um
substitutivo, sempre com seu acompanhamento. Ao rejeitarmos
algumas emendas, ele também acompanhou, pois queríamos evitar
vetos ou outros atrasos, impedindo que os servidores passassem o
Natal com o plano de carreira indefinido. Parabéns aos companheiros
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da Polícia Militar, ao Deputado Sargento Rodrigues e a toda esta
Casa, que está fazendo justiça à gloriosa Polícia, motivo de orgulho
para Minas Gerais.

O Deputado Alberto Bejani - Orgulha-me muito ter apoiado Aécio
Neves para o Governo do Estado de Minas Gerais. Na ocasião,
estava no PFL e fui um dos primeiros, ao lado do Deputado Federal
Aracely de Paula, a declarar apoio ao então candidato. Não poderia
deixar de elogiar o trabalho fantástico deste homem determinado que
é o Deputado Sargento Rodrigues. Acompanho seu trabalho em
várias comissões. Hoje, estamos juntos na Comissão de Segurança
Pública. Lembro que se trata de uma parceria, pois os 77 Deputados
votam e fazem com que as coisas aconteçam.

Seria interessante que no 20 turno fosse incluída uma emenda
prevendo que o policial seja promovido na sua região - isso, para
evitar que um prêmio vire castigo. De repente, o Soldado é de Juiz de
Fora, sendo promovido a Cabo com um aumento interior a R$200,00.
Então, por perseguição de algum oficial - sabemos que isso ainda
existe -, é transferido para Uberlândia. O aumento será perdido, pois
ele estará afastado da família por no mínimo 30 dias por mês - porque
não serão possíveis visitas semanais -, o que causará desarmonia na
relação. Assim, defendo a apresentação de uma emenda para que o
policial seja promovido em sua região. Deputado Sargento Rodrigues,
fica a posição de um amigo. A Polícia Militar é orgulho para Minas
Gerais. Fico feliz ao ver esta Casa elogiar as Polícias Civil e Militar,
pois são formadas por homens determinados no trabalho. Existem os
que falham, como também acontece na política e em todas as
categorias. Vemos Juízes formando quadrilha. Existem pessoas
maravilhosas no Judiciário? Sim, mas existem os que não
correspondem. Parabenizo o Deputado Sargento Rodrigues e a linda
Polícia Militar de Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, vou ser bastante
breve, mas não poderia deixar de, em nome do PT, parabenizar o
Deputado Sargento Rodrigues pela aprovação da proposição. O
Deputado Sargento Rodrigues vem, há muito tempo, defendendo os
interesses da Polícia Militar. Mesmo com a insensibilidade do
Governador em relação ao funcionário público, a Polícia Militar vem,
de forma aguerrida, fazendo com que ele, mesmo contra sua vontade,
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acabe acatando suas reivindicações.

Em relação aos professores, conseguimos que o plano de carreira
fosse enviado, também a contragosto. A pressão dos sindicatos fez
com que o Governador reconhecesse a necessidade da remessa
desse projeto. O Deputado Sargento Rodrigues, muito combativo, tem
abordado essa questão. Não poderíamos deixar de votar
favoravelmente ao projeto, porque a Polícia Militar, sem sombra de
dúvida, merece esse tratamento. Estamos aguardando que o próprio
Estatuto da Polícia Militar venha a esta Casa e que melhorias venham
para essa corporação, da qual tanto orgulho tem o povo de Minas
Gerais. Parabéns, Deputado Sargento Rodrigues, parabéns, Polícia
Militar, parabéns, Corpo de Bombeiros.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Em primeiro lugar, o Líder da
Oposição, hoje, está tomado de alguma satisfação, que o está
conduzindo a não enxergar adequadamente as coisas. Esse projeto é
de iniciativa do Governador, naturalmente respaldando o trabalho feito
pelo Deputado Sargento Rodrigues, que é da base do Governo e faz
um trabalho reconhecido por todos em defesa da Polícia Militar. Mas o
projeto é da vontade do Governador Aécio Neves. Portanto, temos de
enaltecer esse projeto aprovado pelo parlamento.

Por outro lado, os planos de carreira, desde o primeiro momento,
resultaram de um compromisso firmado pelo Governador, quando
levamos a efeito a discussão da chamada reforma administrativa.
Numa linha de entendimento, a Oposição fez uma proposta de
emenda à Constituição estabelecendo o prazo de 31/12/2003 para
que os planos viessem para este parlamento. Aqui já se encontra o
plano de carreira do magistério, por iniciativa do Governador. Isso foi
feito antes de 31/12. Todos os compromissos serão honrados pelo
Governador Aécio Neves. Muito obrigado.

O Deputado Dinis Pinheiro - Reconhecemos o trabalho construtivo
da Oposição, que tem se pautado pela correção, pela seriedade e por
uma visão grandiosa no enfrentamento dos grandes problemas de
Minas Gerais, mas é salutar e louvável, no ser humano, a humildade
para saber reconhecer, no próximo, o brilhantismo, a eficiência, a
sabedoria. Quero aqui repudiar a palavra do Deputado Rogério
Correia, porque entendo que, neste momento, deveria estar
vivenciando, com muita alegria, esta administração vitoriosa do
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Governador Aécio Neves, notável homem público, que se move,
que é motivado pela vontade soberana de todos os mineiros. Assim é
qualquer grande homem público.

O Governador Aécio Neves assim tem feito e assim tem pautado
sua ação. Trata-se de um Governo maravilhoso, que está
conseguindo resgatar o nome de Minas Gerais, recolocando o nosso
Estado no caminho do progresso, do desenvolvimento. Há pouco,
numa demonstração de eficiência e de competência, conseguiu honrar
todos os compromissos com o funcionalismo público, inclusive, de
forma inédita, pagando o décimo-terceiro a todos os servidores.
Então, acho que convém ao Deputado Rogério Correia não criticá-lo,
mas sim aplaudi-lo e, com muita alegria, participar deste novo
momento e da construção deste novo tempo de Minas Gerais,
ajudando e dando toda a sua solidariedade e conhecimento, para que
Minas seja mais forte e respeitada por todos os brasileiros.

Parabenizo o Governador Aécio Neves por mais essa grande
conquista, ao homenagear Minas Gerais por meio desse gesto tão
grandioso para a Polícia Militar, que merece o nosso respeito, o nosso
carinho, a nossa atenção, cuja história se confunde com a grande
história do nosso querido e tradicional Estado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia,
companheiros que nos acompanham, com tanta ansiedade, nas
galerias, nesta noite de 16/12/2003, gostaríamos, de, inicialmente,
agradecer a cada companheiro parlamentar que entendeu a nossa
preocupação e, acima de tudo, buscou o que há de melhor para a
segurança pública do nosso Estado.

Sr. Presidente, nada haveria com esse projeto se não fossem os
companheiros Deputados e as companheiras Deputadas, que
entenderam esse pedido que fizemos, certamente encabeçado pelo
Líder de Governo, pelo próprio Líder da Oposição, Deputado Rogério
Correia, por quem temos também grande admiração.

Sr. Presidente, destacamos que, antes mesmo de esse projeto ter
sido encaminhado a esta Casa, num compromisso assumido pelo
Governador Aécio Neves, houve também o compromisso de
encaminhar a este parlamento o Estatuto dos Militares e a Lei
Orgânica da Polícia Civil. Deixo claro que essa Lei Orgânica também
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deverá ser votada e acolhida nesta Casa da mesma maneira que
estamos vendo o projeto de lei complementar ser acolhido de forma,
diria, exemplar, com aprovação unânime em l o turno, dando as
condições para que o Cabo e o Soldado possam ser promovidos. Fez-
se justiça, queremos destacar, porque apenas o ciclo de Cabo e
Soldado não tinha progressão na carreira dentro da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar.

Entendemos que a Polícia Civil está com as promoções bastante
fechadas, mas lá já existe progressão na carreira para o Detetive e
para o Delegado. Precisamos apenas fazer a correção e introduzir um
dispositivo a fim de que quem alcançar dez anos no cargo também
seja promovido automaticamente.

Companheiros Deputados Arlen Santiago, Adalclever Lopes, Antônio
Júlio, faremos a mesma defesa intransigente dos companheiros da
Policia Civil, assim como do companheiro Chico Simões, que é
médico-legista. Tenham a certeza de que teremos o mesmo
desprendimento, a mesma garra para defender os companheiros da
Polícia Civil, porque não poderia ser diferente. Garanto aos Srs.
Deputados e às Sras. Deputadas que apenas os Cabos e os
Soldados, nas duas instituições, Polícias Militar e Civil, não tinham a
progressão. A partir deste momento temos a certeza de que demos o
primeiro e grande passo para que isso ocorra.

Não posso aqui deixar, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, de dizer que o Poder Legislativo tem essa capacidade de
absorver as necessidades e os anseios dos servidores públicos. Hoje,
mais uma vez, ele dá essa demonstração.

Agradeço, de público, ao Governador Aécio Neves, que, num ato de
compromisso e seriedade, encaminhou o projeto num momento em
que éramos criticados, de forma vexatória e humilhante, por alguns
componentes de entidades de classe que, entendemos, não
compreenderam o momento de discutir e de negociar.

Estivemos lá firmes, negociando com o Governador. A resposta do
Governador Aécio Neves não apenas a mim, mas também ao
Deputado Federal Cabo Júlio, é a certeza do compromisso de um
homem sério e honrado. Foi autor do Projeto de Lei Complementar n°
36/2003 e acolheu o nosso adicional trintenário.

Agradeço publicamente aos companheiros Deputados Carlos
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Pimenta, Domingos Sávio, Chico Rafael, Doutor Viana, Alencar da
Silveira Jr., Alberto Bejani, Rogério Correia e Alberto Pinto Coelho,
Líder do Governo, a quem tanto incomodei para se fazer justiça. Se
não fosse o Deputado Weliton Prado, teríamos feito encaminhamento
contrário à matéria. Promover os Cabos e os Soldados da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros é, acima de tudo, promover
segurança pública. Como bem salientou o Deputado Dinis Pinheiro,
para contar a história do Estado, precisamos passar precipuamente
pela Polícia Militar, composta de bravos Soldados e Cabos, valorosos
milicianos, exemplos para o Estado e para o País. Obrigado.

O Deputado Adalclever Lopes - Parabenizo o Governador do Estado
pelo Projeto de Lei Complementar n° 36/2003. O Deputado Sargento
Rodrigues defendeu a Polícia Militar com muita garra. Apresentamos
emenda que dispõe sobre a promoção automática de sete em sete
anos para todos os cargos da Polícia Civil: Detetive, Escrivão, Médico-
Legista, Delegado e Perito.

Em reunião com o Secretário Danilo de Castro, chegamos à
conclusão de que o prazo para a Polícia Civil seria de sete anos, e
não de dez. Foi feito acordo para discutirmos em todas as comissões
em que tramitou a lei orgânica para que a promoção se dê de dez
anos em dez anos, como na Polícia Militar. Obrigado e parabéns à
Polícia Militar.

O Sr. Presidente - Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n°
998/2003, do Deputado Mauro Lobo, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Caratinga área remanescente do imóvel que
especifica. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para
emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 540/2003, do Deputado
Antônio Carlos Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóveis de propriedade do Estado de Minas Gerais atualmente
cedidos aos municípios em decorrência da municipalização escolar. A
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela
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aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 540/2003 na
forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 607/2003, do Deputado
Antônio Carlos Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Senador Firmino o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n° 607/2003 na forma do vencido em 1 0 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.182/2003, do
Deputado Antônio Júlio, que altera o art. 1° da Lei n° 14.202, de
27/3/2002, que autoriza a celebração de convênios entre as
universidades e os municípios do Estado para a implantação dos
cursos Normal Superior e de Pedagogia. A Comissão de Educação
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno com
as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas n os 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.182/2003 na
forma do vencido em 1 0 turno, com as Emendas n os 1 e 2. A
Comissão de Redação.

Declaração de Voto
A Deputada Maria Tereza Lara - Acompanhamos esse projeto na

Comissão de Educação, quando tivemos oportunidade de discutir com
o relator as duas emendas, que também possibilitam o
acompanhamento do projeto pedagógico das escolas pelo Conselho
Estadual de Educação. Conversamos também com membros do
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Conselho Estadual de Educação. Essas emendas garantem a
qualidade da educação nesses cursos. Por isso, o nosso Bloco PT-
PCdoB votou favoravelmente ao projeto e às duas emendas.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
126/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre as
consignações em folha de pagamento dos servidores públicos do
Estado e dá outras providências. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Antônio Carlos Andrada, em que solicita o adiamento da
discussão do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
5312003, do Deputado Elmiro Nascimento, que altera a alínea "c" do
inciso 1 do art. 106 e o parágrafo único do art. 178 da Constituição do
Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na
forma do vencido em 1° turno. Em discussão, a proposta. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c os arts. 201 e 255, do
Regimento Interno. Para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados
que tomem os seus lugares. Em votação, a proposta.

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

Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Adalciever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauro
Lobo - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderiey Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovada, em 2 0 turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n°53/2003 na forma do vencido em l o turno. A
Comissão de Redação.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 1.080/2003, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 12.426, de 27/12/96, que
dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina pela aprovação do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Chamo a atenção dos Deputados,
dizendo-lhes que este é o tarifaço n° 6, o 'arifaço da morte", mais um
daqueles projetos do Governador. O projeto altera a Lei n° 12.426,
que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD. Sintetizando, podemos
dizer que é o "tarifaço da morte", o último deles. Relembrando, são os
seguintes os tarifaços: do incêndio, do IPVA, do meio ambiente, do
Judiciário, do cartório e da morte. São os seis tarifaços do Governador
Aécio Neves; meia dúzia de "presentes de Natal" para o povo mineiro
representados por esses aumentos de tarifa.

Peço a votação contrária ao projeto. Existem duas emendas do
Deputado Weliton Prado. Como se trata de emendas justas, pediria ao
Governo que,pelo menos,olhasse para elas, uma vez que pretendem
minimizar a dor do povo mineiro.

Fica aqui nosso pedido de que derrotemos esse projeto e esse
tarifaço. O povo mineiro sabe que a voracidade fiscal do Governador
Aécio Neves parece não ter fim, uma vez que, impiedosamente,
consegue aprovar tarifaço após tarifaço. Este é o sexto tarifaço
apresentado, na maior voracidade fiscal já vista neste Estado. O Bloco
PT-PCdoB votará contra o tarifaço n° 6, o "tarifaço da morte". Pela
rejeição do"tarifaço da morte" é o encaminhamento que faço em nome
de nossa bancada.

- Vem à Mesa:
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EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.080/2003

EMENDA N° 1
A alínea "a" do inciso 1 do art. 5° passa a ter a seguinte redação:
"Art. 50 - ...................

a) 2% (dois por cento), se o valor total dos bens e direitos foi- de até
80.000 (oitenta mil) UFEMGs;".

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Célio Moreira
Justificação: O projeto apresentado pelo Governador do Estado

eleva para 3% as alíquotas de 1%, 1,5°k e 2%, prejudicando as
famílias mais pobres, o que é inadmissível. Mais ainda, reduz de 7%
para 6% a alíquota que incidia sobre patrimônios milionários,
beneficiando as famílias ricas. Ora, num país marcado pela má
distribuição de renda, é intolerável que um projeto proponha a
elevação do imposto pago pelos mais pobres e a redução do imposto
pago pelos mais ricos. Para corrigir essa inaceitável distorção,
apresento duas emendas, uma, reduzindo a aliquota mínima para 2%
e outra, restaurando a alíquota máxima de 7%.

EMENDA N°2
A alínea "d" do inciso 1 do art. 50 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 50 - .................

d) 7% (sete porcento), se o valor total dos bens e direitos for acima
de 800.000 (oitocentas mil) UFEMGs;".

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Célio Moreira
Justificação: O projeto apresentado pelo Governador do Estado

eleva para 3% as alíquotas de 1%, 1,5% e 2%, prejudicando as
famílias mais pobres, o que é inadmissível. Mais ainda, reduz de 7%
para 6% a alíquota que incidia sobre patrimônios milionários,
beneficiando as famílias ricas. Ora, num país marcado pela má
distribuição de renda, é intolerável que um projeto proponha a
elevação do imposto pago pelos mais pobres e a redução do imposto
pago pelos mais ricos. Para corrigir essa inaceitável distorção,
apresento duas emendas, uma, reduzindo a alíquota mínima para 2%
e outra, restaurando a alíquota máxima de 7%.
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EMENDA N°3

Suprimam-se os § 2 0 e 30 do art. 40.
Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: As taxas se constituem em remuneração pela

prestação de um serviço ou pelo custo do exercício do poder de
policia, não podendo sua base de cálculo se destinar a fins de
arrecadação de recursos para o Tesouro. A UFEMG pressupõe a
existência de uma relação direta entre a inflação ocorrida em um ano
e o custo dos serviços prestados à população. Permite-se, assim, o
reajuste imediato dos valores das taxas, sem nenhuma referência ao
custo real dos serviços, o que contraria o princípio de criação dessa
espécie de tributo. A emenda procura corrigir a forma automática e
ilegal com que são reajustadas as taxas que oneram o contribuinte
mineiro.

EMENDA N°4
Dê-se à alínea "a" do inciso 1 do art. 3° da Lei n° 12.426, de 1996, à

qual se refere o art. to do projeto, a seguinte redação:
"Art. 3°-

a) imóvel de residência urbano ou rural cujo valor não ultrapassar
45.000 (quarenta e cinco mil) UFEMGs, desde que os beneficiados
com a isenção não tenham outro imóvel;".

Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: Exigir que os familiares beneficiados com a isenção

"causa mortis" residam no imóvel é uma aberração jurídica. Os
imóveis isentos do pagamento do ITCD, em sua maioria, são de
pequeno tamanho, não comportando mais de uma família. Exigir o
critério da moradia para isenção é prejudicar os mais pobres. Somos
pela aprovação desta emenda, com a retirada da exigência de
permanência no imóvel para se conseguir o beneficio da isenção
tributária.

EMENDA N°5
Substitua-se a expressão "Unidade Fiscal do Estado de Minas

Gerais - UFEMG -", prevista no art. 224 da Lei n°6.763, de 26/12/75, e
no § 20 do art. 40 da Lei n° 12.426, de 1996, pelo termo "reais".
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Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: Esta emenda foi apresentada a praticamente todos os

projetos de criação e aumento de taxas enviados pelo Executivo
Estadual. UFEMG não é moeda nacional, a qual é exigida por lei
federal para expressar valores em tabelas.

EMENDA N°6
Inclua-se no art. 5°, inciso 1, a seguinte alínea:
Art. 50 - ..............................................

a) 1,5% (um e meio por cento), se o valor total dos bens e direitos
for de até 89.000 (oitenta e nove mil) UFEMOs.".

Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: O valor de 3% de alíquota sobre o valor total dos bens

e dos direitos transmitidos é por demais elevado. A Lei n° 12.426
cobra alíquota progressiva de 1%, valor esse mais compatível com a
realidade.

EMENDA N°7
Dê-se ao art. 3 0 , inciso 1, alínea "b", da Lei 12.426, de 1996,

modificada pelo art. 1°:
"Art. 1°-
"Art. 30 - ................................................

b) imóvel cujo valor não ultrapasse 45.000 (quarenta e cinco mil)
UFEMGs.".".

Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: Propomos a presente emenda para elevar o valor dos

imóveis para isenções do imposto "causa mortis" , mantendo a média
da Lei n° 12.426, de 1996.

EMENDA N°8
Dê-se a seguinte redação à alínea 'a" do inciso 1 do art. 3°:
Art. 30 - ...................................

a) Imóvel de residência, urbano ou rural, cujo valor não ultrapassar
45.000 (quarenta e cinco mil) UFEMGs e os familiares beneficiados

rAT,
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nele residam e não tenham outro imóvel urbano acima desse
valor.

Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: A presente emenda pretende não penalizar aquelas

famílias de baixa renda que, apesar de terem um imóvel urbano e um
rural, não tem condições de arcar com as despesas do imposto.

EMENDA N°9
Dê-se a seguinte redação à alínea "a do inciso 1 do art. 50:
Art. 5°- .......................

a) 2% (dois por cento), se o valor total dos bens e dos direitos for de
até 90.000 (noventa mil) UFEMGs;

Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Gilberto Abramo

EMENDA N°10
Dê-se a seguinte redação ã alínea a" do inciso II bo art. 5°:
Art. 50 - ...........
II - ................
a) 2% (dois por cento), se o valor total dos bens e dos direitos for de

até 90.000 (noventa mil) UFEMGs;
Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Gilberto Abramo

EMENDA N°11
Dê-se à alínea "a" do inciso li do art. 3 0 a seguinte redação:
Art. 30 - ......................

a) cujo valor não ultrapassar 5.000 (cinco mil) UFEMG5".
Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Gilberto Abramo

EMENDA N° 12
Dê-se à alínea "b" do inciso II do art. 5 0 a seguinte redação:
"Art. 50 - ...............

a) 4,5% (quatro vírgula cinco por cento), se o valor total dos bens e
direitos for de até 900.000 (novecentas mil) UFEMGs;".

Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
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Gilberto Abrama

EMENDA N°13
Dê-se à alínea "c" do inciso 1 do art. 3° a seguinte redação:
Art. 30 - .........................................

c) ferramenta e equipamento agrícola de uso manual, roupas,
aparelho de uso doméstico e demais bens móveis de pequeno valor
que guarneçam os imóveis referidos nas alíneas anteriores, cujo valor
total não ultrapasse 5.000 (cinco mil) UFEMGs;

Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Gilberto Abramo

EMENDA N° 14
Suprima-se o § 60 do art. 1° do Substitutivo n° 1.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Jayro Lessa

EMENDA N°15
Dê-se às alíneas "a", "b" e "c" do inciso 1 do art. 3 0 do Substitutivo n°

1 a seguinte redação:
"Art. 30 - .............

a) imóvel residencial, urbano ou rural, cujo valor não ultrapasse
70.000 (setenta mil) UFEMGs e os familiares beneficiados nele
residam e não tenham outro imóvel;

b) imóvel cujo valor não ultrapasse 40.000 (quarenta mil) UFEMGs,
desde que seja o único transmitido;

c) ferramenta e equipamento agrícola de uso manual, roupas,
aparelho de uso doméstico e demais bens móveis de pequeno valor
que guarneçam as residências familiares;".

Sala das Reuniões, de de 2003.
Jayro Lessa

EMENDA N°16
Dê-se aos incisos III e IV do parágrafo único do art. 10 do

Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 10-....
III - no prazo de quinze dias, contados do recebimento do pedido,

sob pena de preclusão, a repartição fazendária emitirá parecer
fundamentado nos critérios adotados para a avaliação e, no mesmo

WiL
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prazo, o assistente, se indicado, emitirá seu lado;

IV - o requerimento instruído com o parecer e com o laudo do
assistente será encaminhado para repartição fazendária, à qual
competirá decidir, conclusivamente, sobre o valor da avaliação, no
prazo de quinze dias, sob pena de preclusão.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Jayro Lessa

EMENDA N° 17
Dê-se ao art. 11 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 11 - O imposto será calculado aplicando-se as seguintes

alíquotas sobre o valor total fixado para a base de cálculo dos bens e
direitos transmitidos:

- por 'causa mortis':
a) 2% (dois por cento), se o valor total dos bens e direitos for de até

90.000 (noventa mil) UFEMOs;
b) 3% (três por cento), se o valor total dos bens e direitos for de

90.001 (noventa mil e um) até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil)
UFEMOs;

c) 4% (quatro por cento), se o valor total dos bens e direitos for de
450.001 (quatrocentos e cinquenta mil e um) até 900.000 (novecentos
mil) UFEMOs;

d) 5% (cinco por cento), se o valor total dos bens e direitos for
superior a 900.000 (novecentos mil) UFEMGs;

II - por doação:
a) 1% (um por cento), se o valor total dos bens e direitos for de até

90.000 (noventa mil) UFEMGs;
b) 2% (dois por cento), se o valor total dos bens e direitos for acima

de 90.000 (noventa mil) UFEMGs.
Parágrafo único - Na hipótese de transmissão 'causa mortis', o

Poder Executivo poderá conceder desconto de até 15% (quinze por
cento) sobre o valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo
de noventa dias, a contar da abertura da sucessão, conforme dispuser
o regulamento.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Jayro Lessa

EMENDA N°18
Dê-se ao art. 11 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
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Art. 11 - O imposto será calculado aplicando-se as seguintes

alíquotas, de forma progressiva, sobre o montante fixado para a base
de cálculo dos bens e direitos transmitidos:

- por "causa mortis":
a) 1% (um por cento) sobre o valor dos bens e direitos de até 20.000

(vinte mil) UFEMGs;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor dos bens e direitos de 20.001

(vinte mil e um) até 45.000 (quarenta e cinco mil) UFEMGs;
c) 3% (três por cento) sobre o valor dos bens e direitos de 45.000

(quarenta e cinco mil e uma) até 90.000 (noventa mil) UFEMGs;
d) 4% (quatro por cento) sobre o valor dos bens e direitos de 90.001

(noventa mil e uma) até 450.000 (quatrocentas e cinqüenta mil)
UFEMGs;

e) 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens e direitos de 450.001
(quatrocentas e cinqüenta mil e uma) UFEMGs até 900.000
(novecentas mil) UFEMGs;

f) 6% (seis por cento), sobre o valor dos bens e direitos superiores a
900.000 (novecentas mil) UFEMGs;

II - por doação:
a) 1% (um por cento) sobre o valor dos bens e direitos de 45.000

(quarenta e cinco mil) até 90.000 (noventa mil) UFEMGs;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor dos bens e direitos de 45.000

(quarenta mil e uma) até 90.000 (noventa mil) UFEMGs;
c) 4 % (quatro por cento) sobre o valor dos bens e direitos acima de

90.000 (noventa mil) UFEMGs.
Parágrafo único - Na hipótese de transmissão "causa mortis", o

Poder Executivo concederá desconto de até 30% (trinta por cento)
sobre o valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo de até
noventa dias a contar da abertura da sucessão, conforme dispuser o
regulamento.

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: A Lei n.° 12.426, de 27/12/96, dispõe sobre o Imposto

sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - ITCD.

O Projeto de Lei n° 1.080/2003, do Governador do Estado, busca
ampliar a receita do Estado com o aumento desordenado do imposto,

rÃ
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que pode prejudicar, excessivamente, o contribuinte que recebe
bem imóvel pelo falecimento de seu ente ou por doação de bens.

Nesse sentido, apresentamos proposta que altera em três pontos o
artigo 11, que dispõe sobre as alíquotas do ITCD. Primeiro, altera a
forma de cálculo que o Governo do Estado quer mudar. Atualmente,
as alíquotas são escalonadas, progressivas, isto é, incidem sobre um
montante que, quanto maior, maior o valor do imposto. Por exemplo:
um imóvel no valor de 100.000 UFEMGs pagaria com a proposta do
Governador, alíquota de 4%, totalizando 4.000 UFEMGs ou R$
5.780,00. Com a nossa proposta, pagaria 1% do montante até 20.000
UFEMGs, 2% sobre as 25.000 UFEMGs até 45.000, 3% sobre as
45.000 UFEMG5 até 90.000 e 4% sobre as 10.000 UFEMGs até
100.000, totalizando um valor a ser pago de imposto igual a 2450
UFEMGs ou R$ 3.540,00.

A segunda alteração é relativa à inclusão de "aliquotas sociais", ou
seja, valores menores para os bens em que incide a cobrança do
imposto, cujo valor seja pequeno, respeitando assim, os princípios da
capacidade contributiva e da progressividade. Isso porque o Governo
de Minas quer acabar com alíquotas hoje vigentes de 1% e 1,5%, que
fazem justiça social.

A terceira alteração proposta nesta emenda é a disposição de que o
Governo de Minas concederá desconto de 30% sobre o imposto para
aqueles que pagam, em até 90 dias, o valor devido ao Estado. A
proposta contida no substitutivo determinava apenas uma faculdade
do poder público de dar o desconto. Estamos agora propondo a
obrigatoriedade, conforme consta, na essência, na legislação que
vigora sobre o ITCD.

Em face disso, propomos a alteração substancial do art. 11 do
Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 1.080/2003.

Pela importância da matéria aludida, acreditamos na aprovação
desta emenda por nossos ilustres pares.

EMENDA N°19
Dá-se nova redação ao art. 28 do Substitutivo n° 1:
"Art. 28 - Na transmissão 'causa mortis' em que o inventário ou o

arrolamento não for requerido dentro do prazo de noventa dias
contados da abertura da sucessão, será exigida multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor do imposto devido; se o atraso exceder cento e

rs
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vinte dias, a multa será de 5% (vinte por cento), sem prejuízo de
outras penalidades cabíveis.".

Weliton Prado
Justificação: A Lei n° 12.426, de 27/12/96, dispõe sobre o Imposto

sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - ITCD.

O Projeto de Lei n° 1.080/2003, do Governador Aécio Neves, busca
ampliar a receita do Estado com o aumento desordenado do imposto,
que pode prejudicar, excessivamente, o contribuinte que recebe bem
imóvel pelo falecimento de seu ente ou por doação de bens.

Nesse sentido, apresentamos proposta que altera o art. 28, com o
intuito de reduzir a multa a ser paga pelo contribuinte que deixa de
requerer a abertura do inventário, muitas vezes, pela impossibilidade
de fazer-se presente no domicílio do "de cujos" ou pela necessidade
de melhor preparar a documentação ou, ainda, por não conseguir
advogado, defensor público ou defensor dativo para patrocinar, com a
competência necessária, sua ação de inventário.

A multa que o Governador Aécio Neves quer cobrar, de 10% e 20%
sobre o valor do imposto, é demasiadamente excessiva, merecendo
uma significativa redução, a patamares como os propostos, 2% para
demora de 90 dias e 5% para 120 dias.

Em face disso, propomos a alteração do art. 28 do Substitutivo n° 1.
Pela importância da matéria, acreditamos na aprovação desta emenda
por nossos ilustres pares.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da
discussão foram apresentadas ao projeto 19 emendas, sendo duas do
Deputado Célio Moreira, que receberam os n°5 1 e 2; cinco do
Deputado Rogério Correia, que receberam os n os 3 a 7; seis do
Deputado Gilberto Abramo, que receberam os n

o
s 8 a 13; quatro do

Deputado Jayro Lessa, que receberam os n
o
s 14 a 17; e duas do

Deputado Weliton Prado, que receberam os n
o
s 18 e 19, e que, nos

termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto
com as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira, para
parecer.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
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quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 17, 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 publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 84a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/12/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimentos do Deputado Chico Simões, da
Deputada Vanessa Lucas e do Deputado Antônio Carlos Andrada;
aprovação - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.037/2003;
votação do projeto, salvo emendas e subemenda; aprovação; votação
da Emenda n° 3 e da Subemenda n° i à Emenda n° 2; aprovação;
prejudicialidade da Emenda n° 2; votação da Emenda n° 1; rejeição -
Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.293/2003; aprovação -
Inexistência de quórum para votação de proposta de emenda à
Constituição - Discussão, em 2 0 turno, das Propostas de Emenda à
Constituição n°5 55 e 56; encerramento da discussão - Discussão, em
l o turno, do Projeto de Lei no 1.239/2003; apresentação das Emendas
n os 3 a 6; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto
com as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão,
em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.280/2003; apresentação
das Emendas n os 1 a 9; encerramento da discussão; encaminhamento
do projeto com as emendas à Mesa da Assembléia - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.279/2003; apresentação das Emendas
nos 1 a 9; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto
com as emendas à Mesa da Assembléia - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 850/2003; aprovação com as Emendas n

o
s 1 e 2 e

com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3; prejudicialidade da Emenda n°
3 - Discussão, em 2° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 629, 1.026 e

1.132/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Suspensão
e reabertura da reunião - Questões de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Pauto Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira
- Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h14min, a lista de

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

P Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião a Proposta de Emenda à Constituição n° 53/2003, os Projetos
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de Lei Complementar nos 21 e 36/2003 e os Projetos de Lei nos
540, 607, 998 e 1.182/2003, apreciados na reunião extraordinária
realizada ontem, à noite.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que

suspenda a reunião por alguns minutos para acertarmos com o
Deputado Durval Angelo acordo sobre a pauta de hoje.

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, vêm à Mesa e são submetidos a votação e aprovados,

cada um por sua vez, requerimentos do Deputado Chico Simões, em
que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto
de Lei n° 830/2003 seja apreciado em último lugar, da Deputada
Vanessa Lucas, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de
modo que o Projeto de Lei n° 1.293/2003 seja apreciado em primeiro
lugar, entre as matérias em fase de discussão, e do Deputado Antônio
Carlos Andrada, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de
modo que os Projetos de Lei nos 1.080, 1.081, 1.083 e 12612003
sejam apreciados, nessa ordem, antes do Projeto de Lei n° 830/2003.

O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.037/2003, do Governador do Estado, que altera o disposto no § 40
da Lei n° 11.395, de 6/1/1994, que cria o Fundo de Desenvolvimento
Minerometalúrgico - FDMM. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opinou
pela aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou pela aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela
aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 2 e da Emenda n° 3, que
apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 1. Com  a aprovação da
Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, fica prejudicada a Emenda n° 2. Em
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votação, o projeto, salvo emendas e subemenda. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 3 e a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a
aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, fica prejudicada a
Emenda n° 2. Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 1.037/2903 com a Emenda n° 3 e com a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.293/2003, do
Governador do Estado, que autoriza a Companhia de Distritos
Industriais de Minas Gerais - CDI - a doar imóveis de sua propriedade
localizados na Cidade Industrial Coronel Juventino Dias ao Município
de Contagem. 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. A
Presidência verifica, de plano, que, nos termos da Decisão Normativa
da Presidência n° 7, não há quórum para votação de proposta de
Emenda à Constituição, mas que o há para a apreciação das demais
matérias constantes na pauta.

Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
55/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o
adicional trintenário para os atuais militares estaduais. A Comissão
Especial opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em 1°
turno. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão.

Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
56/2003, do Governador do Estado, que dispõe sobre a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação das leis. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta. Em discussão, a proposta. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.239/2003, do
Governador do Estado, que altera as Leis n° 11.394, de 6/1/94, e n°
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12.366, de 26/11/96, que dispõem sobre o Fundo de
Desenvolvimento Regional do Jaiba. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucional idade do projeto. A Comissão de Política
Agropecuária opina pela aprovação do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.239/2003
EMENDA N°3

Acrescente-se ao art. 100 seguinte inciso VIII:
Art. 10-
VIII - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de

Minas Gerais - FETAEMG.
Sala das Reuniões ..... de dezembro de 2003.
Padre João
Justificação: O artigo em questão trata da composição do grupo

coordenador do Fundo Jaíba. Conforme o disposto na Lei
Complementar n° 27, de 1993, a função do grupo coordenador é
elaborar a política geral de aplicação dos recursos, fixar diretrizes e
prioridades e aprovar o cronograma previsto, recomendar ao gestor a
readequação ou a extinção do Fundo, quando necessário e
acompanhar a execução orçamentária do Fundo.

A participação de um representante da FETAEMG no grupo
coordenador do Fundo Jaíba é essencial para que que os
trabalhadores em agricultura da região possam fiscalizar e coordenar
a aplicação dos recursos do Fundo. Os trabalhadores têm
conhecimento das necessidades e realidades daqueles que estão na
área de abrangência do Projeto Jaíba. A presença da FETAEMG no
grupo coordenador contribui para o sucesso do empreendimento, pois
o objetivo maior do projeto é a geração de emprego e renda em uma
área castigada pela seca.

EMENDA N°4
Acrescente-se o seguinte artigo:
Art. .... - A comprovação da prática de sonegação fiscal pelo

beneficiário de financiamento com recursos do Fundo Jaíba, assim
como a redução de postos de trabalho durante a vigência do contrato,

rÃ'!
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acarretará o cancelamento ou a suspensão do saldo a ser
liberado e o vencimento antecipado do contrato e de todas as parcelas
vencíveis, com atualização monetária plena, multa e juros contratuais
e moratórios, além das penalidades administrativas cabíveis.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2003.
Chico Simões

EMENDA N° 5
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 60:
"Art. 60 - Na definição das condições operacionais dos programas de

financiamentos sustentados com recursos do Fundo Jaíba, serão
observadas as seguintes condições gerais:

V - nos casos a que se referem os incisos III e IV deste artigo é
requisito para a concessão de financiamento a geração de novos
postos de trabalho e sua manutenção durante a vigência do contrato.".

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2003.
Chico Simões

EMENDA N°6
Dê-se à alínea "b"do inciso V do art. 6 0 a seguinte redação:
"Art 60 - .........................
V - em todos os casos:

b) o reajuste do saldo devedor deverá ser definido pelo Poder
Executivo, podendo ser utilizado índice de preços ou taxa financeira,
conforme normas do programa específico, ficando autorizada a
aplicação de fator de redução do índice ou taxa, desde que
uniformemente para todos os beneficiários.".

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2003.
Chico Simões
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
quatro emendas, sendo uma do Deputado Padre João, que recebeu o
n°3, e três do Deputado Chico Simões, que receberam os n°s 4 a 6, e
que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha
o projeto com as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira
para receber parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.280/2003, da
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Mesa da Assembléia, que altera o sistema de carreira dos
servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

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

EMENDA N° 1
Acrescentem-se onde convier os seguintes dispositivos:
Art. .... - Ficam convalidadas as disposições da Deliberação n°

1.523, de 11 de março de 1998, que regulamenta o art. 18 da
Resolução n°5.134/93 e dá outras providências.

§ 1 0 - Aplica-se o disposto na deliberação referida no "caput" ao
servidor efetivo nomeado após 31 de dezembro de 1998, em virtude
de concurso público, tendo-se como referência o padrão de
vencimento no qual se situa o servidor na data de publicação desta
resolução.

§ 20 - O disposto no § lw° não gera, até a data de publicação desta
resolução, o direito à percepção da diferença entre o valor dos
vencimentos efetivamente recebidos e os correspondentes ao padrão
no qual se dará o respectivo reenquadramento.

Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Deliberação da Mesa n° 1.430 de 1997, estendeu a

jornada de trabalho dos servidores da Secretaria da Assembléia
Legislativa de 6 para 8 horas. Em razão desse incremento na carga
horária, os servidores passaram a perceber um valor adicional em sua
remuneração, incorporado, em 1998, aos respectivos vencimentos, na
forma de reposicionamento na carreira, conforme dispôs a
Deliberação n° 1.523, daquele ano.

Entretanto, para os servidores que ingressaram na Casa após o
referido reposicionamento, foi mantido o vencimento básico
correspondente à jornada de seis horas.

Pelo princípio da isonomia, o padrão de vencimento daqueles
servidores que ingressaram na Casa posteriormente ao
reposicionamento deveria ser alterado a mesma forma prevista na
Deliberação n° 1.523, de 1998, ou seja, conforme a jornada de
trabalho de oito horas diárias, a qual efetivamente desempenham.

0 reposicionamento pretendido configura, portanto, uma forma de
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reparar uma iniqüidade, razão pelo qual apelamos à sensibilidade
e ao senso de justiça dos nobres parlamentares para que seja
aprovada esta emenda.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A jornada de trabalho padrão do servidor passa a ser de 30

(trinta) horas semanais, a ser cumprida dentro do horário de
funcionamento da Secretaria da Assembléia Legislativa, ressalvadas
as classes com horário especial por força de lei, sem prejuízo da
remuneração integral e dás benefícios percebidos na data de
publicação desta resolução.

Parágrafo único - Deliberação da Mesa fixará o horário núcleo de
funcionamento da Secretaria da Assembléia e estabelecerá critérios
para distribuição de equipes de servidores para turnos de trabalho
com seis horas diárias.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Com a apresentação desta emenda, que tem em mira a

redução de jornadas diária e semanal dos servidores da Secretaria da
Assembléia Legislativa, visamos à consecução de dois objetivos
nobres: trazer justiça aos servidores e redução de despesas para esta
Casa.

Sabemos todos que os servidores desta Casa não tiveram
praticamente nenhum tipo de reajuste em seus vencimentos há quase
dez anos. Ao contrário, sofreram considerável perda de poder
aquisitivo em decorrência da desvalorização da moeda e da inflação.
Além disso, o futuro lhes reserva, com a reforma da Previdência,
maior tempo de serviço e de pagamento de contribuição
previdenciária, para fazerem jus à aposentadoria.

E necessária, portanto, a flexibilização da jornada de trabalho dos
servidores desta Casa, para que tenham, ao menos, melhores
condições de trabalho, menor desgaste tísico e mental, aumentando-
lhes o tempo livre para outras atividades, que possam lhes
proporcionar, até mesmo, maior motivação para o trabalho.
Evidentemente que servidores mais motivados tendem a otimizar a
qualidade de seus serviços, o que reverte em claro benefício para a
instituição como um todo.
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Há que se ressaltar ainda que os servidores das secretarias de

alguns tribunais estaduais - Tribunal de Justiça, Tribunal de Alçada,
Tribunal de Justiça Militar e Tribunal de Contas -, do Ministério Público
e de grande parte dos órgãos da administração direta do Estado
cumprem uma jornada de trinta horas semanais e seis horas diárias,
chegando a ter, em alguns desses órgãos, dois períodos de trinta dias
de férias por ano.

Acreditamos também que a redução da jornada de trabalho dos
servidores possa trazer benefícios para esta Assembléia, uma vez que
certamente acarretaria diminuição de despesas com diversos itens de
custeio, tais como o consumo de energia elétrica, os gastos com
ligações telefônicas, material de escritório, limpeza e higiene, entre
outras.

EMENDA N° 3
Dê-se aos arts. 1°, 4 0 e 12 a seguinte redação, ficando suprimidos o

art. 70, o § l°do art. 80 e o ad. 10:
"Art. 1° - O Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da

Assembléia Legislativa, instituído pela Resolução n° 5.086, de 31 de
agosto de 1990, aplica-se, na forma desta resolução, aos servidores
que ingressarem nos cargos previstos no art. 3 0 a partir da data de
sua promulgação e aos que se encontrem em exercício, mediante
opção expressa, em conformidade com o disposto em lei e com
fundamento nos arts. 30, 31 e 32 da Constituição do Estado.

Art. 40 - O desenvolvimento nas carreiras estabelecido nesta
resolução se dá mediante progressão e promoção a cada período
aquisitivo.

Art. 120 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a
Resolução n° 5.211, de 2003; a alínea "d" do inciso II do art. 7 0, o § 2°
do art. 70 , o inciso II do § 60 do art. 70 , o inciso II do § 9 0 do art. 13, o
inciso 11 do § 10° do art. 13,0 inciso II do § 11 0 do art. 13, a alínea "b"
do inciso 11do art. 14,0 § 2 0 do art. 14, o inciso 11 do § 3 0 do art. 14, a
alínea "c" do inciso li do art. 15, o § 2 0 do art. 15, o inciso II do § 5° do
art. is, o art. 19 e o § 3 0 do art. 20 da Deliberação n°2.327, de 17 de
dezembro de 2002.".

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2003.
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Doutor Ronaldo
Justificação: O objetivo principal desta emenda consiste em vincular

suas disposições aos servidores que ingressarem no Quadro Efetivo
da Assembléia Legislativa a partir da data de promulgação da futura
resolução, mantendo-se, para os atuais servidores, as normas da
legislação vigente. No caso em tela, o que se pretende adotar é uma
forma alternativa que possa compatibilizar as conveniências da
administração com a observância dos direitos dos atuais servidores. A
medida prevista vai ao encontro dos interesses da Assembléia, pois
consagra a política de redução de gastos sem comprometer a
evolução funcional dos atuais servidores da Casa.

Em razão disso, esperamos o apoio dos componentes deste Poder
para a aprovação desta proposta.

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação:
"Art. 50 - A progressão é a movimentação para o segundo padrão de

vencimento subseqüente na carreira, em uma mesma classe, a cada
dois anos de efetivo exercício, observados os requisitos para
desenvolvimento de que trata o art. 80 e os critérios fixados em
regulamento.".

Sala das Reuniões, de de 2003.
José Henrique
Justificação: O Projeto de Resolução n° 1.28012003 adota critérios

totalmente anômalos para a evolução funcional dos servidores do
Legislativo, os quais contrariam patentemente princípios elementares
da administração pública, entre os quais se destacam os da
igualdade, da razoabilidade e da eficiência.

Ao prever progressão funcional acelerada de até três padrões
subseqüentes àquele em que o servidor estiver posicionado na
carreira, para os novos servidores, a proposição estabelece
tratamento diferenciado entre os profissionais do Poder Legislativo,
valorizando principalmente os servidores novos, em detrimento dos
que possuem mais tempo de serviço e mais experiência profissional.
Trata-se de critério discriminatório, inaceitável e incompatível com os
parâmetros norteadores da administração, uma vez que os servidores
recém-admitidos nesta Casa poderão ascender até nove padrões em
apenas três anos de serviço, ao passo que os servidores mais
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experientes e com uma extensa folha de serviços prestados à
instituição poderiam alcançar apenas um padrão no mesmo período
de serviço. A fragilidade e a falta de razoabilidade (bom-senso) dessa
proposta é flagrante e insustentável nos quadros da Assembléia
Legislativa, principalmente por gerar discórdia e insatisfações entre os
servidores desta Casa, com reflexos negativos no desempenho de
suas atividades.

Dessa forma, esperamos sensibilizar os ilustres componentes deste
Poder para a aprovação desta emenda.

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:
"Art. 70 - Para a primeira movimentação dos atuais servidores

reposicionados, na forma da lei, nas carreiras a que se refere o art. 3°,
o interstício mínimo previsto nos incisos 1 a III do art. 50 e no "caput"
do art. 60 será considerado em relação a 1° de jai eiro de 2003,
resguardado o direito à promoção dos servidores cujo período
aquisitivo completa-se em 31 de dezembro de 2003.".

Sala das Reuniões, de de 2003.
José Henrique
Justificação: A emenda em referência tem o escopo de fazer justiça

a alguns servidores da Casa que completam, dentro de poucos dias, o
período aquisitivo para obter a promoção. Portanto, a contagem do
referido período evita uma distorção irreparável para os servidores
que se encontram nessa situação. Na expectativa de corrigir esse
grave equívoco, que macula a proposição original, contamos com o
empenho dos ilustres colegas para a aprovação desta emenda.

EMENDA N°6
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Passa a ser de nível superior a função exercida pelos

ocupantes da Convocação Especial da Gerência-Geral de Apoio às
Comissões da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.".

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2003.
Chico Simões

EMENDA N°7
Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:
"Art. 70 - Para a primeira movimentação dos atuais servidores
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reposicionados, na forma da lei, nas carreiras a que se refere o
art. 30, o interstício mínimo previsto nos incisos 1 a III do art. 50 e no
"caput" do art. 6 0 será considerado em relação à movimentação
imediatamente anterior.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Rogério Correia

EMENDA N°8
Suprima-se o § 4°, e dê-se ao § 3°, ambos do art. 8 0, a seguinte

redação, renumerando-se os demais:
"Art. 8° -
§ 3° - É assegurada a progressão ou a promoção ao servidor que

atingir 80% (oitenta por cento) dos pontos distribuídos nas avaliações
individuais de desempenho, atendidos os requisitos previstos nos
incisos do "caput" deste artigo e transcorrido o respectivo período
aquisitivo.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Rogério Correia

EMENDA N°9
Suprima-se o § 4°, e dê-se ao § 3°, ambos do art. 8 0, a seguinte

redação, renumerando-se os demais:
"Art. 80 - .............................
§ 3° - É assegurada a progressão ao servidor que atingir 80%

(oitenta por cento) dos pontos distribuídos nas avaliações individuais
de desempenho, atendidos os requisitos previstos nos incisos do
"caput" deste artigo e transcorrido o respectivo período aquisitivo.".

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

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
nove emendas, sendo uma do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que
recebeu o n° 1, uma do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que recebeu o
n° 2; uma do Deputado Doutor Ronaldo, que recebeu o n° 3; duas do
Deputado José Henrique, que receberam os n o

s 4 e 5, uma do
Deputado Chico Simões, que recebeu o n° 6, e três do Deputado
Rogério Correia, que receberam os n° 7 a 9, e que, nos termos do § 2°
do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto com as
emendas à Mesa da Assembléia, para parecer.
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.27912003, da

Mesa da Assembléia, que altera o sistema de carreira dos servidores
da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras providências. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.279/2003

EMENDA N1° 1
Dê-se aos § 2° e 3° do art. 4° a seguinte redação:
Art. 40 - ...........................................................
§ 2° - As carreiras previstas no "caput" deste artigo são organizadas

em classes e padrões, na forma dos Anexos 1, II, III, IV e V, com os
respectivos símbolos, índices e valores de vencimento básico para a
jornada de trabalho de seis horas diárias e trinta semanais.

§ 31 - A redução da jornada atual para a de trinta horas semanais
dar-se-á sem prejuízo da remuneração integral e dos benefícios
percebidos pelo servidor na data da publicação desta lei.

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Com a apresentação desta emenda, que tem em mira a

redução das jornadas diária e semanal dos servidores da Secretaria
desta Assembléia Legislativa, visamos à consecução de dois objetivos
nobres: trazer justiça aos servidores e redução de despesas para esta
Casa.

Sabemos todos que os servidores desta Casa não tiveram
praticamente nenhum tipo de reajuste em seus vencimentos há quase
dez anos. Ao contrário, sofreram considerável perda de poder
aquisitivo em decorrência da desvalorização da moeda e da inflação.
Além disso, o futuro lhes reserva, com a reforma da Previdência,
maior tempo de serviço e de pagamento de , contribuição
previdenciária, para fazerem jus à aposentadoria. E necessária,
portanto, a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores desta
Casa, para que tenham, ao menos, melhores condições de trabalho,
menores desgastes físico e mental, aumentando-lhes o tempo livre
para outras atividades, que lhes possam proporcionar maior
motivação para o trabalho. Evidentemente que servidores mais
motivados tendem a otimizar a qualidade de seus serviços, o que
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reverte em claro benefício para a instituição como um todo.

Há que se ressaltar ainda que os servidores das secretarias de
alguns tribunais estaduais (Tribunal de Justiça, Tribunal de Alçada,
Tribunal de Justiça Militar e Tribunal de Contas), do Ministério Público
e de grande parte dos órgãos da administração direta do Estado
cumprem uma jornada de trinta horas semanais e seis horas diárias,
chegando a ter, em alguns desses órgãos, dois períodos de 30 dias
de férias por ano.

Acreditamos também que a redução da jornada de trabalho dos
servidores possa trazer benefícios para esta Assembléia, uma vez que
certamente acarretará diminuição de despesas com diversos itens de
custeio, tais como o consumo de energia elétrica, os gastos com
ligações telefônicas, material de escritório, limpeza e higiene, etc.

EMENDA N°2
Dê-se ao Anexo 1 a seguinte redação:

Anexo 1 - Carreiras do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa
* - Os Quadros do Anexo 1 da Emenda N° 2 foram publicados na
edição do "Diário do Legislativo" de 24.12.2003.

Sala das Reuniões, de de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva

EMENDA N°3
Dê-se ao Anexo II a seguinte redação:

Anexo II - Carreiras do Grupo de Execução de Apoio à Administração
da Secretaria da Assembléia Legislativa

* - Os quadros do Anexo II da Emenda N° 3 foram publicados na
edição do "Diário do Legislativo" de 24.12.2003.

Sala das Reuniões, de de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva

EMENDA N°4
Dê-se ao anexo III a seguinte redação:
Anexo III - Tabela de Correspondência de Padrões de Vencimento

* - Os quadros do Anexo III da Emenda N°4 foram publicado na
edição do "Diário do Legislavito" de 24.12.2003.

Sala das Reuniões, de de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva

EMENDA N°5
Dê-se ao Anexo IV a seguinte redação:
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"Anexo IV - Tabela de Correspondência de Padrões de

Vencimento do Grupo de Execução de Apoio à Administração da
Secretaria da

Assembléia Legislativa
* - Os quadros do Anexo IV da Emenda N° 5 foram publicados na
edição do "Diário do Legislativo" de 24.12.2003.

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva

EMENDA N°6
Dê-se ao Anexo V a seguinte redação:

- Os quadros do Anexo V da Emenda n° 6 foram publicados na
edição do "Diário do Legislativo" de 24.12.2003.

Salas das Reuniões, de dezembro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva

EMENDA N°7
Dê-se aos arts. 1°, 2°, 6° e ao inciso II do art. 7 0 a seguinte redação,

ficando suprimidos o art. 50, os incisos 1 e li do art. 60 , os incisos III e IV
do art. 70 , os arts. 80 , 9° e 11 e os anexos II, III e IV:

"Art. 1° - O Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da
Assembléia Legislativa, instituído pela Resolução n° 5.086, de 31 de
agosto de 1990, aplica-se, na forma desta lei, aos servidores que
ingressarem nos cargos previstos no art. 30 a partir da data de sua
publicação e aos que se encontrem em exercício, mediante opção
expressa, em conformidade com o disposto em lei e com fundamento
nos arts. 30, 31 e 32 da Constituição do Estado.".

"Art. 20 - O desenvolvimento na carreira do servidor a que se refere o
art. 1° dar-se-á na forma estabelecida em resolução da Assembléia
Legislativa.".

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

"Art. 7° -
II - às parcelas remuneratórias e indenizatórias calculadas com base

nessa tabela que não se constituam nos vencimentos básicos
previstos no Anexo 1.".
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Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2003.
Doutor Ronaldo
Justificação: O objetivo principal desta emenda é vincular suas

disposições aos servidores que ingressarem no Quadro Efetivo da
Assembléia Legislativa a partir da data de publicação da futura lei, e
para os atuais servidores que expressamente optarem pelas novas
regras de carreira, mantendo-se para os demais servidores as normas
da legislação até então vigente. No caso em tela, o que se pretende
adotar é uma forma alternativa que possa compatibilizar as
conveniências da administração com a observância dos direitos dos
atuais servidores. A medida prevista vai ao encontro dos interesses da
Assembléia, pois consagra a política de redução de gastos sem
comprometer a evolução funcional de seus servidores. Essa proposta
está em consonância com o modelo de reforma administrativa
implantado pelo Governador Aécio Neves, a qual garantiu os
mecanismos de evolução funcional dos servidores já em exercício,
tendo sido elaborada para alcançar somente os servidores que
venham a ingressar no serviço público.

EMENDA N°8
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art- --- -- Passa a ser de nível superior a função exercida pelos

ocupantes da Convocação Especial da Gerência-Geral de Apoio às
Comissões da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.".

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2003.
Chico Simões

EMENDA N°9
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica assegurado aos ocupantes dos cargos de Oficial de

Apoio e Agente de Execução, em exercício de atividades de grau
superior e que tenham concluído até a data da publicação desta lei
curso de pós-graduação, o direito a promoção e progressão até o
último nível previsto na carreira atualmente para esses cargos.

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

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
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nove emendas, sendo seis do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
receberam os n os 1 a 6, uma do Deputado Doutor Ronaldo, que
recebeu o n° 7, uma do Deputado Chico Simões, que recebeu o n° 8,
e uma do Deputado José Henrique, que recebeu o n° 9, e que, nos
termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto
com as emendas à Mesa da Assembléia para parecer.

Discussão, em l turno, do Projeto de Lei no 850/2003, do Deputado
Domingos Sávio, que altera o art. 1 0 da Lei n° 13.722, de 20/10/2000,
que dispõe sobre o pagamento de militares, de servidores públicos e
de pensionistas do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e com as Emendas nos
2 e 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda n° 2, da Comissão de Administração Pública,
e com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, que apresenta. Com  a
aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, fica prejudicada a
Emenda n° 3. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas e
subemenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas nos 1 e 2 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram, (- Pausa.) Aprovadas. Com aprovação da Subemenda n° 1
à Emenda n° 3, fica prejudicada a Emenda n° 3. Fica, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 850/2003 com as Emendas
n°5 1 e 2 e com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3. A Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 629/2003, do Deputado
Luiz Humberto Carneiro, que dispõe sobre a utilização de energia
solar na construção de habitações populares. A Comissão de
Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em
1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
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629/2003 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.026/2003, do
Governador do Estado, que altera o disposto no parágrafo único do
art. 40 da Lei n° 11.393, de 6/1/1994, que cria o Fundo de Incentivo à
Industrialização - FINO. 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, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.026/2003
na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.132/2003, da
Comissão de Constituição e Justiça, que autoriza o Poder Judiciário a
comprar da Agros - Instituto U.F.V. de Seguridade Social, os imóveis
que menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, na forma do vencido bm 1° turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.132/2003
na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

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

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

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

Questões de Ordem
• Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, servidores desta Casa, quero anunciar a
promulgação da Lei n° 14.870, originada do Projeto de Lei n° 8/2003,
das organizações da sociedade civil de interesse público, que tramitou
nesta Casa durante oito meses. Essa lei vai mudar a maneira de se
fazer parceria com o Estado. Nesta manhã, o Governador Aécio
Neves, em entrevista a uma rádio, estava convocando todas as
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entidades filantrópicas, entidades de assistência social, de cultura,
de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, de
educação gratuita, de saúde gratuita, de segurança alimentar e
nutricional para participar. Trabalhamos muito, aprimoramos o projeto
e chegamos a um consenso nesta Casa para termos agora
promulgada a Lei n° 14.870.

Neste momento, quero também convidar os parlamentares, os
servidores desta Casa e os jornalistas para hoje, dia 17/12/2003, às
18 horas, estarem conosco, a convite do Procurador de Justiça, Dr.
Nedens Ulisses; do Secretário de Planejamento e Gestão, Dr. Antônio
Augusto Junho Anastasia; e meu, Deputado Estadual Leonardo
Quintão, para o Seminário "Lei Estadual das OSCIPs" e a
apresentação, comentários e autógrafos do livro "Roteiro do Terceiro
Setor", do Procurador de Justiça Tomás de Aquino Resende, que teve
uma ampla participação na tramitação desse projeto na Assembléia
Legislativa.

Nobre companheiro Ivair Nogueira, fico feliz por termos chegado,
nesta Casa, a um consenso, com a participação das entidades
representativas, sindicatos, conselhos e todas as entidades
interessadas nessa lei, que vai contribuir nas novas parcerias com o
Estado.

Nesta noite, com a participação de várias ONGs e entidades
representativas, teremos a oportunidade de fazer o lançamento e a
promulgação dessa lei para a sociedade mineira.

O Deputado Arlen Santiago - Deputado Leonardo Quintão,
parabenizo V. Exa. pela iniciativa que realmente surtirá muitos efeitos
em Minas Gerais. O senhor está de parabéns por ter feito a
proposição. Aproveitamos a oportunidade para anunciar que hoje, no
"Minas Gerais", o Governador Aécio Neves, para moralizar também o
Estado como o senhor deseja, publicou a regulamentação do
Cadastro Geral de Fornecedores e o Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual, bem como a disciplina da aplicação de sanções
administrativas a fornecedores inadimplentes. Isso vem preencher
uma lacuna, visto que foi aprovado, nesta Casa, um projeto de nossa
autoria dando poderes ao Estado para criar cadastro de firmas que
não foram corretas e idôneas e que não praticaram atos lícitos, não
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fizeram obras de boa qualidade e não entregaram produtos de
boa qualidade. Com essa regulamentação, o Governo excluirá essas
firmas.

Então, parabenizo V. Exa. e comunico ao povo de Minas Gerais que
a questão da moralização está sendo levada a sério e que o projeto
de nossa autoria aprovado por esta Casa está agora regulamentado.
A SEPLAC terá como impedir essas firmas que não cumprem bem
seu dever ao realizar contratos com o poder público estadual.

O Deputado Leonardo Quintão - Obrigado, Deputado Arlen
Santiago. Parabenizo V. Exa pelo projeto de lei. Encerrando minha
fala, Sr. Presidente, quero dizer que isso mostra a intenção do
Governo de Minas Gerais, em nome do Governador Aécio Neves, pela
lisura da administração pública e pelo zelo em administrar, da melhor
maneira possível, os impostos que o povo mineiro paga. Nesse caso,
estamos dando oportunidade para que o povo mineiro faça parcerias
com o Estado, por meio da lei das OSCIPs. Com o projeto do
Deputado Arlen Santiago, o fornecedor que age com boa fé oferecerá
ao Estado bons serviços e produtos com um preço competitivo. Muito
obrigado, e que Deus nos abençoe nesta nova empreitada.

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.

ATA DA 85a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/12/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada;
aprovação - Votação, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 55/2003; discurso do Deputado Rogério Correia;
votação nominal; aprovação na forma do vencido em 1° turno;
declaração de voto - Votação, em 20 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 56/2003; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do
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Projeto de Lei n° 126/2003; discursos dos Deputados Rogério
Correia e Chico Simões; apresentação das Emendas n

o
s 1 e 2;

encerramento da discussão; requerimento do Deputado Rogério
Correia; deferimento; votação nominal do Substitutivo n° 1 ao vencido
em 1° turno, salvo emendas e destaque; aprovação; votação do art. 13
do Substitutivo n° 1; discurso do Deputado Rogério Correia;
aprovação; questão de ordem; leitura e votação nominal da Emenda
n° 1; aprovação; questão de ordem; leitura e votação nominal da
Emenda n° 2; aprovação - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei
n° 1.081/2003; discurso do Deputado Weliton Prado; apresentação da
Emenda n° 5; encerramento da discussão; questões de ordem -
Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveiu'a Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biei Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 201h12min, a lista de

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

1 2 Parte
Ata

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

2o Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 22 Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião a Proposta de Emenda à Constituição n° 53/2003, os Projetos
de Lei Complementar n°5 21 e 36/2003 e os Projetos de Lei n

o
s 540,

607, 998 e 1.182/2003, apreciados na reunião extraordinária realizada
ontem, à noite; os Projetos de Lei n

o
s 629, 850, 1.026, 1.037, 1.132 e

1.293/2003, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã, bem como o Projeto de Resolução n° 1.280/2003 e o Projeto
de Lei n° 1.279/2003, que receberam emendas em Plenário e foram
encaminhados à Mesa da Assembléia para parecer, e os Projetos de
Lei nos 830 e 1.239/2003, apreciados na reunião ordinária de hoje, à
tarde; e que faz retirar da pauta desta reunião, ainda, os Projetos de
Lei nos 1.080 e 1.083/2003, por não estarem preenchidos os
pressupostos regimentais para sua apreciação.

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

requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei
Complementar n° 43/2003 seja apreciado em último lugar.

O Sr. Presidente - Votação, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 55/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, que
dispõe sobre o adicional trintenário para os atuais militares estaduais.
A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
vencido em 1° turno. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c
os arts. 201 e 255 do Regimento Interno. As Sras. Deputadas e os
Srs. Deputados que desejarem aprová-la registrarão 'sim", e os que
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desejarem rejeitá-la registrarão "não".	A Presidência lembra
ao Plenário que a proposta de emenda à Constituição será aprovada
se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. A fim de proceder à
votação por meio eletrônico, a Presidência solicita às Sras. Deputadas
e aos Srs. Deputados que ainda não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento. A Presidência solicita a atenção
das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados para os seguintes
procedimentos: as Deputadas e os Deputados deverão tomar os seus
lugares. Ao toque da campainha, e dentro de um prazo máximo de 20
segundos, deverão pressionar a tecla "F4", digitar a sua senha e, em
seguida, registrar o voto "sim', "não' ou "branco", observando no visor
do próprio posto de votação se o voto foi computado. A Presidência
esclarece, ainda, que cada posto registra somente 1 voto. Com  a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, sou favorável à aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 55/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, que
dispõe sobre o adicional trintenário para os atuais militares. Como
disse ontem, parece evidente que o Governador não tem vontade de
tratar o funcionalismo como merece. Só o trata assim devido à
pressão tanto dos militares quanto dos demais funcionários públicos.
Foi difícil fazer com que o Governador se comprometesse com os
planos de carreira dos funcionários públicos.

Tal dificuldade ficou nítida na reforma administrativa, quando a
Bancada do PT-PCdoB precisou propor emenda, obrigando o
Governador a enviar a esta Casa os planos de carreira. O plano de
carreira da educação chegou com atraso, por isso ainda não o
aprovamos em 1 o turno, Os demais planos devem chegar até o dia 31
de dezembro, e, caso isso não aconteça, será considerado falha
administrativa passível de questionamento judicial e outras punições
ao Governo.

O Governador comprometeu-se, também, a enviar o estatuto da
Polícia Militar e a lei orgânica da Polícia Civil, que ainda não
chegaram.

Os avanços em relação ao serviço público são obtidos com muita
dificuldade. O Deputado Sargento Rodrigues está de parabéns,
porque conseguiu colocar em votação o adicional trintenário dos
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policiais militares, que ficou garantido na reforma administrativa
para o conjunto dos servidores públicos atuais, mas não para os
militares. O Deputado Sargento Rodrigues está de parabéns pela
maneira como defende essa classe e pela negociação desse
adicional.

E necessário que, ao fazer a aprovação, seja feita a crítica do que o
Governador Aécio Neves vem fazendo com o funcionalismo público.
Hoje, os funcionários do IPSEMG estiveram aqui para reclamar do
sucateamento do órgão. Não sei se os hospitais conveniados têm
recebido as verbas que aprovamos, mas parece que os hospitais
continuam recebendo com atraso o que o IPSEMG deveria pagar, por
completa falta de verba. A política de sucateamento é clara. Isso é
política de tucano; o Governador Eduardo Azeredo fez isso o tempo
todo. O IPSEMG foi perseguido, o que se queria era a privatização, e
hoje o Governador Aécio Neves retoma o processo. Essa é a verdade.
Não tenho nenhuma procuração para defender o ex-Governador
Itamar Franco, mas ele deu ao IPSEMG a devida importância.

O Governador Aécio Neves, ao contrário, veio terminar com aquilo
que nos era caro no IPSEMG, como o programa avançado do
IPSEMG-Família e outros programas que vêm sendo destruidos. Os
funcionários públicos ficam, portanto, à deriva, em especial os mais
pobres, que são os que necessitam do Instituto. Esse funcionário fica
evidentemente prejudicado com a política de sucateamento.

Há hoje uma máxima, que defendemos, do serviço único de saúde
solidário, do qual o IPSEMG faz parte. O conjunto dos servidores
contribuem com o IPSEMG, mesmo que dele não façam parte. Essa
solidariedade de contribuição é que faz com que o IPSEMG ainda
possa viver, mesmo que minimamente. Mas é preciso dizer que essa
solidariedade se dá por meio do funcionário público que, mesmo não
tendo acesso ao IPSEMG, contribui obrigatoriamente. O Governo,
fazendo uso disso, cada vez retira mais verba do Instituto de
Previdência. Essa é a máxima que o Governo Aécio Neves vem
adotando.

Respondendo a críticas que nos foram feitas ontem, quero dizer que
nós, das Bancadas do PT e do PcdoB, não poderíamos mesmo
elogiar o Governador Aécio Neves por ter enviado a esta Casa um
projeto para os policiais militares, que foi anunciado como uma política
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de governo. Na verdade, esse não é o caso da proposta de
emenda à Constituição que votamos ontem, pois o Governo tem uma
dívida muito alta com a PMMG. Além disso, essa proposta se deve
mais à atuação da própria categoria, que tem ameaçado até mesmo
com a possibilidade de maiores mobilizações, como fizeram à época
em que o então Governador Eduardo Azeredo cutucou a Polícia Militar
até conseguir que os policiais militares fizessem uma greve, que
acabou em morte. Mas me parece que, mesmo depois do acontecido
no Governo Eduardo Azeredo, o alto tucanato ainda não entendeu os
problemas que envolvem a Polícia Militar em Minas Gerais e continua
a cutucar tanto a Polícia Militar como o funcionalismo público. Assim,
Deputado Sargento Rodrigues, considero essa proposta não como
uma dádiva do Governador Aécio Neves, mas como uma conquista
dos policiais militares, que aqui têm um representante à altura, o
Deputado Sargento Rodrigues, além de outros defensores, que são a
maioria dos Deputados, grupo em que nós, do PT e do PCdoB, nos
incluímos. Somos defensores da Policia Militar para que venha a
prestar um serviço à altura da segurança que a população merece.
Mas é preciso que isso se transforme em política para o conjunto dos
funcionários públicos. Essa é a defesa que fazemos.

Estamos atentos para que o conjunto do plano de carreira dos
funcionários chegue até o dia 31 de dezembro. No ano que vem, o
Governador Aécio Neves, que já está com o caixa cheio, reforçado
pela política econômica de crescimento que está a vingar no âmbito
federal e com o bom tratamento que o Governo Federal tem dado ao
Governo de Minas, certamente poderá fazer com que o serviço
público seja valorizado neste Estado, em vez de esconder, como tem
feito, questões e verbas importantes, que não aparecem no orçamento
mineiro. Termino, Presidente, pedindo apoio à proposta de emenda à
Constituição do Deputado Sargento Rodrigues, que garante também
aos policiais militares o que já é garantido ao conjunto dos servidores.
Entendo isso como vitória da categoria, e não como dádiva do
Governador Aécio Neves, como quiseram fazer transparecer ontem.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a proposta.
- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados
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Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos - Mauro Lobo - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmoio
Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, registro o meu voto
"sim", porque o posto estava desabilitado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 55 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada, em 2 0 turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 55/2003 na forma do vencido em 1 0 turno. A
Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço aos meus

companheiros, ao Poder Legislativo e ao Governador Aécio Neves
pelo apoio incondicional aos militares da polícia e do Corpo de
Bombeiros. Obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 56/2003, do Governador do Estado, que dispõe sobre
a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. A Presidência
vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c os arts. 201 e 255, do
Regimento Interno. A Presidência vai dar início ao processo e, para
tanto, solicita que as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados tomem os
seus lugares. Em votação, a proposta.

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:
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Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô
Moraes - João Biliar - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Ohnto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo
Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 57 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada, em 2 0 turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 56/2003. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 126/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre as consignações em folha de
pagamento dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1°
turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Projeto de Lei n° 126/2003 dispõe sobre as consignações em folha de
pagamento dos servidores públicos do Estado e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1°
turno. Esse projeto, com a emenda apresentada, não foi apelidado de
hospedeiro, nome que dávamos a um projeto quando emendas
estranhas nele adentravam, mas parasitas habitavam aquele local.
Nesse caso, não se trata de um parasita, mas poderíamos falar de
uma simbiose, em se tratando do projeto do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. A emenda veio a calhar para o Governo. Como o Deputado
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Dalmo Ribeiro Silva é um governista de primeira hora, atento
sempre aos desejos do Governador Aécio Neves, acolheu, com muita
satisfação, o hospedeiro. Venho criticar o hospedeiro, não o projeto do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Concordamos com o projeto do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre as consignações da
folha de pagamento dos servidores do Estado. A simbiose aqui feita
assusta-nos. Para o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pode parecer uma
simbiose e uma cooperação, mas, para nós, é um parasita que
adentrou no projeto. Explico por quê: o art. 13 do substitutivo vai
permitir que os Secretários de Estado possam perceber um salário
maior que o teto estabelecido pelo Governador. Todos se lembram
de que o Governador enviou a esta Casa políticas de teto salarial.
Particularmente, cheguei a elogiá-lo por estabelecer o teto salarial
para o funcionalismo público de R$10.500,00. Nessa ocasião, ele
estabeleceu, no mesmo projeto de lei, o teto para o Secretário de
R$8.500,00. Isso foi votado por nós. Essa foi a vontade do
Governador. Se ele tivesse enviado valores diferentes, não
exorbitantes, certamente votaríamos de acordo com sua vontade. Mas
parece que preferiu um caminho para ganhar a mídia, oferecendo aos
Secretários um salário de R$8.500,00. De fato, foi considerado um
salário severo e austero. O Governador foi para a mídia falar de sua
austeridade. Ela foi comentada em mídia nacional, ou seja, o
Governador recebe R$10.500,00 e seus Secretários R$8.500,00.
Assim, aprovamos a decisão do Governador e esses passaram a ser
os patamares do teto salarial. Nenhum funcionário público ganharia
mais do que R$10.500,00 e os Secretários mais que R$8.500,00. Isso
foi alardeado, ganhou mídia nacional, "Jornal do Brasil", Rede Globo
de Televisão. O Governador ganhou a mídia, vangloriando-se do seu
feito. Foi o que todos verificamos durante o período de tramitação
desse projeto.

Nós, particularmente, do Partido dos Trabalhadores, apoiamos e
elogiamos a implementação do teto, por ser correta a sua existência.
Aliás, o Presidente Lula, finalmente, conseguiu estabelecer um teto
salarial no Brasil. A reforma da previdência foi votada, portanto
ninguém ganhará mais de R$117.700,00. Estabeleceram-se, também,
os tetos regionais. No caso da Assembléia Legislativa, o maior salário,
do Deputado Estadual - somando o que percebemos de remuneração
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fixa, R$9.500,00, mais a auxílio-moradia, passando, portanto, a
R$ -11.700,00 -, constituirá também teto do funcionalismo do
Legislativo. Assim, é feita justiça, acabando com os altos salários, que
chegavam a até R$50.000,00. Analogaamente, o salário de chefe do
Executivo - R$10.500,00, conforme estabelecido pelo Governador
Aécio Neves - constituirá o teto desse Poder, tudo consoante o que
defendemos e aprovamos.

Vem, agora, um projeto do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
dispõe sobre consignação em folha de pagamento dos servidores
públicos do Estado. Nesse projeta, hospeda-se um parasita. O
Deputado Dalmo tratou-o não como tal, mas como algo conciliatório;
portanto, como uma outra figura, o que possibilitou a sua recepção no
projeto. Consideramos, no entanto, Deputada Dalmo Ribeiro Silva,
que isso não é uma simbiose. Trata-se, de fato, de relação entre
parasitas, pois a emenda não tem nada a ver com o projeto.

Essa emenda, que está no substitutivo, diz que o secretário, que
deveria ganhar R$8.500,00, caso seja funcionário público do Estado,
da União, de onde for, poderá recebe o que percebe como funcionário
público, acrescido da verba de representação, que poderá chegar até
ao teto do salário não do Secretário, mas do Governador do Estado,
atingindo um valor de até R$10.500,00.

Não sou contra um Secretário receber esse valor e não estou aqui
para fazer uma análise demagógica, porque sei do trabalho e das
dificuldades que os Secretários têm. Do ponto de vista administrativo,
político, ideológico, técnico, podemos concordar ou não, mas
sabemos que é um trabalho ardoroso. Trabalham, por vez, muito mais
do que 12 horas, como fazem os Deputados Estaduais - às vezes até
mais. Não me resta dúvida sobre isso. O que questiono aqui - e, por
isso, apresentamos um pedido de destaque - é que o Governador,
querendo que o seu secretário percebesse R$10.500,00, deveria ter
enviado um projeto com esse fim, deixando de agir por meio de uma
emenda que aumenta indiretamente o salário dos Secretários,
burlando, com isso, aquele teto que, demagogicamente, foi posto na
mídia como austeridade e como limite máximo a ser observado. Ora,
dessa forma, ilude-se o contribuinte - aliás, já cansado dos tarifaços,
abarrotado de tarifas. Há seis tarifaços nesta Casa que estão sendo
aprovados pela base do Governo, a pedido do Governador Aécio
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Neves, que vão da justiça ao meio ambiente, passando pelos
cartórios. Portanto, ilude-se o contribuinte com o teto fictício de
R$8.500,00, que, na verdade, por meio não de uma simbiose, mas de
uma relação parasitária, passa a equivaler a R$10.500,00, ao
contrário do proclamado pelo Governador na mídia nacional.

Essa denúncia, Deputada Maria Tereza, precisa ser feita. Repito que
não sou contra o fato de um Secretário de Estado perceber o salário
de R$10.500,00. Acho, inclusive, justo pelo trabalho que presta. Mas
não pode isso ser colocado de forma despistada, de forma a burlar o
interesse e a compreensão do contribuinte, que, afinal de contas,
paga, e muito, as tarifas e taxas agora aumentadas.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Deputado Rogério Correia, o
aparte também tem o objetivo de trazer esclarecimentos, se
necessários. Da forma como V. Exa. nos apresenta a discussão,
parece que todos os Secretários de Estado estarão enquadrados
nessa situação e que o subteto seria fraudado para praticamente todo
o funcionalismo público. E importante, assim, êsclarecer o povo
mineiro, os Deputados e a quem nos assiste das galerias e através da
TV Assembléia.

No caso atual de Minas Gerais, se tivermos um, dois, três ou no
máximo quatro Secretários de Estado que se enquadrem ao caso que
V. Exa. citou, isso não trará mais custos para os cofres de Minas
Gerais. Quero apenas fazer esse esclarecimento, porque, da forma
como V. Exa. diz, parece que é algo que vai arrasar as finanças
públicas do Estado, quando, na verdade, se refere a uma ou outra
pessoa que tenha notável conhecimento numa área, que esteja em
outro órgão da Federação e que venha prestar seus serviços aqui.
Geralmente é um mineiro que está trabalhando em outro órgão, em
outro Estado ou em Brasília. Mas pode haver, no máximo, três cargos,
o que não representa nada para as contas de Minas Gerais.

E necessário fazer esse esclarecimento, porque quem ouviu V. Exa.
pode imaginar que isso é um caos e que estão querendo enganar o
povo de Minas, o que não é verdade. Muito obrigado pelo aparte,
Deputado.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Zé Maia, agradeço a V.
Exa. Se deixei passar essa impressão, vou refazê-la agora.

Não sou contra que um Secretário possa perceber o salário de
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R$10.500,00 nem acho que isso arrasará as finanças do Estado.
Não é essa a discussão que estou fazendo. Venho aqui denunciar o
sistema demagógico que faz parecer que o teto é de R$8.500,00,
mas, na verdade, foi estendido para R$10.500,00, mesmo porque isso
é injusto até com a maioria dos próprios Secretários.

Os Secretários que são mineiros perceberão o salário de
R$8.500,00, mas aqueles que vieram do alto tucanato de Brasília, do
Governo Fernando Henrique e que são funcionários federais poderão
ter seus salários aumentados para R$10.500,00. Então, há uma
premiação para os paulistas principalmente, porque esses vêm
ganhando mais que os Secretários mineiros. Ainda há esse tipo de
discriminação.

Portanto, não estou fazendo disso um cavalo de batalha no sentido
financeiro, mas no sentido de se fazer justiça àquilo que se proclama.
Não é verdade que o teto do salário dos Secretários é R$8.500,00. Na
verdade, estabeleceu-se o limite máximo de R$10.500,00 por meio de
um projeto de lei que não trata especificamente desse assunto. O
projeto trata, sim, de consignações em folha de pagamento.

Assim, Deputado Zé Maia, é essa injustiça que estou denunciando.
Não vou alongar-me, porque não estamos em processo de obstrução
e pretendemos votar os projetos que estão em pauta, embora
discordemos do conteúdo de alguns. No entanto, foi bom que o
Deputado Zé Mala chamasse a minha atenção para esse fato, para
que eu pudesse deixar clara a minha opinião sobre a questão.

Vou passar a palavra para aparte à Deputada Maria Tereza. Em
seguida, procurarei o encerramento destas minhas rápidas palavras,
mas quero dizer aos Deputados que fizemos um pedido de destaque,
exatamente do art. 13. Votaremos favoravelmente ao projeto do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, mas com destaque para o art. 13 do
substitutivo, que se refere ao drible no teto do salário dos Secretários.
Se o Governador entender que os seus Secretários merecem
perceber até R$10.500,00, que envie um projeto de lei propondo esse
valor, e não um de R$8.500,00, apenas para mostrar à população um
valor, que, debaixo dos panos, é outro.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Companheiro
Deputado Rogério Correia, concordo com o seu pronunciamento. O
verdadeiro papel desta Casa, sobretudo o da Oposição, é o de
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ficarmos atentos para que nada ocorra sem que tenhamos
informações, a fim de votarmos conscientes. Não podemos aceitar
que emendas a um projeto, com assunto totalmente diferente, possam
pegar-nos desprevenidos na hora de votar; portanto elogio o trabalho
de V.Exa. e de todos os Deputados do nosso bloco que têm
acompanhado todos os projetos, as emendas e os substitutivos. Como
V. Exa disse, não podemos discordar de que um Secretário de Estado
receba R$ -10.500,00 de salário, mas não podemos aceitar que isso
seja feito de maneira obscura. E importante esclarecer por que
votamos contra essa emenda. O Governador pode mandar um projeto
para oficializar a situação dos salários dos Secretários.

Fui Vereadora em Betim e conheço de perto o trabalho dos
Secretários Municipais e Estaduais, dos Ministros e dos Deputados,
que muitas vezes são incompreendidos, mas que trabalham 24 horas,
com grande responsabilidade técnica e política.

Não estamos questionando o valor do salário dos Secretários, mas a
forma como ele está sendo propiciado, até mesmo com privilégios,
pois poucos receberão acima de R$10.500,00, e o restante,
R$8.500,00. Sabemos que muitos Secretários deixaram cargos no
Governo Federal para vir a Minas Gerais, por isso muitos questionam
seus salários. Mas isso dever ser feito por meio de um projeto, para
discutirmos amplamente a necessidade desse valor. Percebemos que,
da forma atual não está bem, pois não está havendo transparência
para a sociedade mineira. Isso não podemos aceitar.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputada Maria Tereza
Lara. Concordo com a sua análise. Vejo alguns Deputados
apressados para a votação. Lembro-lhes que temos uma reunião da
Comissão de Fiscalização Financeira à meia noite e meia.

Dizem que na Assembléia há funcionários fantasmas. Não sei se
tem, às vezes poderemos encontrá-los trabalhando. Portanto, temos
bastante tempo para esperar pela reunião da Comissão. Podemos
prosear e discutir sobre a vida política nacional e mineira, O Deputado
Dinis Pinheiro sempre está atento às nossas discussões.

A reunião da Comissão de Fiscalização Financeira discutirá o
tarifaço dos cartórios. A meia noite e meia, haverá uma reunião para
discutir assunto bastante interessante, o tarifaço dos cartórios. E um
fato para ficar nos anais da Assembléia. Já que os nossos
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companheiros terão de ficar até a meia noite e meia, penso ser
salutar que fiquemos com eles para fazer essa discussão de maneira
mais plena na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Os outros Deputados também poderiam nos acompanhar nessa
reunião. Amanhã ceda teremos outra reunião. Quem sabe não
emendamos tudo, já que estarão todos estressados?

Deputado Roberto Carvalho, V. Exa. estava cumprindo uma agenda
externa e chegou agora. Eu estava explicando aos Deputados que
fizemos pedido de votação em destaque de um artigo do substitutivo
ao projeto do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O Deputado fez um
projeto sobre consignações em folha de pagamento. Essas
consignações são também preocupações nossas, o que acabou
levando ao Substitutivo n° 1. Trata-se de um substitutivo muito
interessante, mas, acoplada a ele, apareceu uma emenda estranha ao
projeto, e diz respeito ao salário dos Secretários de Estado, que não
tem nada a ver com consignação em folha de pagamento. Apareceu
essa emenda que, num primeiro momento, pdnsamos ser uma
emenda parasita num projeto hospedeiro. Mas, fazendo uma análise
do projeto, e sendo ele do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e a emenda
de interesse do Governo, logo vimos não se tratar de um parasita num
hospedeiro, mas de uma simbiose, de um acordo comum. O projeto
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva jamais seria contraditório com uma
emenda do Governo. Então, justifica-se uma nova categoria de
fantasmas e "frankensteins" que aparecem em final de ano. Nesse
caso, é a simbiose, matéria nova em nosso vocabulário. E essa
simbiose é para o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pois para nós
continua sendo parasita, porque é prejudicial aos cofres públicos. Não
se trata de uma simples simbiose, mas de um nítido "frankenstein". E
o salário dos Secretários, cuja divulgação era uma, passará a ser
outro.

Então, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, estão usando seu projeto para
incluir algo que não é uma simbiose, mas um verdadeiro
"frankenstein". E um "frankenstein", porque o salário do Secretário não
pode ser definido na consignação em folha de pagamento dos
servidores públicos. Não pode! Por isso destacamos a Emenda n° 13,
para - quem sabe? - conseguirmos voltar ao projeto original do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e dele tirar o monstro, o parasita que
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nele se alojou e que, por vontade do Governador Aécio Neves, faz
questão de não se desgrudar.

Para bancar o aumento de salário proposto, há fonte de receita. Aí
estão os tarifaços 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O tarifaço do incêndio foi o primeiro
deles, o que, aliás, fez o Deputado Weliton Prado, lembrar-se de Nero
e, por isso, ficar preocupado com a possível volta do louco incendiário.
O tarifaço n° 2 foi o aumento do IPVA para as motocicletas. Não
contentes, veio o tarifaço n° 3, o do meio ambiente. Nele incluiu-se a
emenda apelidada de "Saci-Pererê", por ser o "frankenstein" das
florestas. Afinal, "frankenstein" que aparece nas florestas só pode ser
o saci-pererê ou o caipora. Depois, veio o tarifaço do Judiciário, que
aumenta em até 500% as tarifas da justiça. E hoje votaremos, à meia
noite e meia, o tarifaço n° 5, o do cartório.

Deputado Roberto Carvalho, V. Exa., Deputado em muitas
legislaturas, lembra-se de alguma reunião à meia noite e meia? Creio
que deve ser a primeira a acontecer na Casa em todos esses anos.
Dizem que aqui tem funcionários fantasmas. Não creio que existam,
mas, se existirem, quem sabe estarão trabalhando por aqui à meia
noite e meia?

Finalmente, virá o tarifaço n o 6, o da morte, o derradeiro. "Causa
mortis": ITCD. Não poderia vir em melhor estilo que esse.

Então, Deputado Alencar da Silveira Jr., fica fácil para o Governador
arrumar dinheiro para acoplar de forma escondida um parasita no
projeto, que é o aumento dos salários dos Secretários de Estado.

Repito que não sou contra o salário de R$10.500,00 para os
Secretários. Todos trabalham muito. Tenho muito respeito por eles. O
Prof. Anastasia é extremamente competente, e R$10.500,00 é até
pouco para tamanha competência. Os Secretários Brumer, João Leite,
Marcelo Gonçalves - os dois últimos, Deputados que tiveram papel
fundamental nesta Casa - e os demais Secretários do Governo Aécio
Neves são dedicados e responsáveis. Podemos ter divergências
políticas, ideológicas, técnicas e administrativas, mas reconhecemos
que todos são extremamente competentes.

Não concordamos que fique a aura de que ganhem R$8.500,00 e,
por meio de um "frankenstein", passem a ganhar um salário de
R$10.500,00.

0 Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - V. Exa. terá mais
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29 minutos para falar. Observei que V. Exa. nominou sete
tarif aços.

O Deputado Rogério Correia - Não, Deputado, são seis tarifaços.
Por favor, não faça essa maldade.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Tenho de anunciar
o sétimo, que será o COFINS. Não só Minas Gerais irá pagar, como
também todos os brasileiros. Esse é o pacotaço do tarifaço do partido
de V. Exa.

Quando V. Exa. fala de Secretários, gostaria de lembrar-lhe que eles
foram reduzidos em Minas Gerais. Mas, em Brasília, o seu Presidente
aumentou os ministérios.

Assim, podemos contar os inúmeros impostos: COFINS, Imposto de
Renda, IPI, CIDEI, CF, e tantos outros. Hoje o Partido Liberal de V.
Exa, está nos jornais, com um testemunho de uma fundadora do
partido, a Senadora Heloísa Helena. Sei que ela é sua amiga e que
você votou contra a sua expulsão. V. Exa. deve ter acompanhado
suas ponderações.

Portanto, devemos lembrar não só do sexto, mas também do sétimo,
do oitavo, do nono e assim por diante. Os aposentados saíram
prejudicados, e o meu partido, o PDT, não contribuiu para isso, apesar
de ter no ministério do Presidente Lula um representante, que não
seguiu a sua orientação.

V. Exa. está maltratando o companheiro Dalmo Ribeiro Silva. Eu
estava ali fora, e uma pessoa do Sul de Minas, terra do Dalmo,
chamou-me para defendê-lo, já que o chamava de parasita. Isso pega
muito mal, pois ele é um colega nosso.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva inseriu a emenda no projeto não a
pedido do Governador, V. Exa. tem de entender isso. Em todas os
reuniões hoje, V. Exa., como Líder do PT, tentou "pegar no pé" do
Governador. Por exemplo, na votação da proposta de emenda à
Constituição, que acabamos de aprovar, V. Exa. disse que isso não é
mérito do Governador, e sim esforço da categoria. Mas V. Exa. está
cansado de saber que o Governo possui aqui uma base fiel, assim
como é fiel a base do PT, que aprova todos os impostos e aumento de
impostos em Brasília.

Começamos juntos na Câmara Municipal, tivemos a oportunidade de
ser Vereadores numa mesma legislatura. Naquela época, V. Exa.
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fazia oposição ao Sr. Pimenta da Veiga e, posteriormente, ao Sr.
Eduardo Azeredo. Quando o Patrus assumiu a Prefeitura de Belo
Horizonte, ainda éramos Vereadores, mas V. Exa. deixou de ser
vidraça, para ser bodoque. Por isso volto a repetir que, desde cedo, V.
Exa. está tentando incomodar o Governador.

Hoje o Governador tem uma liderança. Minas voltou a crescer e
encontra-se com um déficit muito menor que no último ano. Aliás, o
Governo anterior, do qual o partido de V. Exa. fazia parte, mesmo com
todas as manifestações de um ex-Presidente da República, não
conseguiu isso.

Deixa-me boquiaberto o fato de que V. Exa., desde cedo, fala do
Governador e tenta pôr nas suas costas um projeto que não é de sua
autoria. Põe em situação difícil o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
trabalha com seriedade, corre atrás das coisas e tenta fazer o melhor
por Minas Gerais. Por que V. Exa. não disse da tribuna: "Governador,
parabéns! V. Exa. pagou o décimo-terceiro em dia. Há muito não
vemos isso". V. Exa. estava "doidinho" para que houvesse o atraso do
décimo-terceiro; além disso dizer que o Governador não faz mais que
sua obrigação...

Deputado Rogério Correia, Líder do PT, V. Exa. tenta inverter a
situação de um Deputado que faz um papel correto nesta Casa? Se
no Palácio das Mangabeiras houvesse um Governador do seu partido,
como agiria? Do fundo do coração, o que diria deste Governo que
diminui o déficit e põe Minas no caminho certo? Se fosse Deputado
Federal, como trataria o Governo Lula?

Sei que V. Exa. faz um grande esforço para levar os próximos 22
minutos. Se o Presidente fosse mais rígido, V. Exa. não diria nada,
apenas discutiria, única e exclusivamente, o projeto do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; porém sabemos que V. Exa. faz oposição falando
muito. Quero saber se, no momento do voto, na hora da decisão, V.
Exa. saberá colaborar e lutar por Minas Gerais. Se V. Exa. fosse
Deputado Federal, estaria no grupo do Babá ou babando também no
Lula?

O Deputado Rogério Correia - Deputado Alencar da Silveira Jr.,
obrigado pelo aparte. Mas V. Exa. não foi feliz no final do seu
pronunciamento. Comentarei politicamente as questões abordadas
por V. Exa. Em momento algum quis ofender o Deputado Dalmo
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Ribeiro Silva, pelo contrário, votaremos favoravelmente ao seu
projeto. Não é sua responsabilidade a emenda que criticamos. O seu
projeto tem o nosso apoio; porém puseram um parasita, um
"frankenstein" nesse projeto. Verifiquei que não é uma simples
simbiose. Gostaria que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva se rebelasse
contra esse parasita que habita no seu projeto de lei, ele é pernicioso.

Ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva deixo tranqüilamente as minhas
palavras e o meu apoio ao seu projeto. O Deputado Dalmo Ribeiro
Silva foi o campeão de leis na legislatura passada, com a aprovação
de 14 ou 15 leis. Fui o segundo colocado, com a aprovação de 12 ou
13 leis. Jamais faria uma crítica nesse sentido ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, um dos mais competentes Deputados desta Casa. Não
sei de onde o Deputado Alencar da Silveira Jr. tirou essa idéia, só
pode ser da sua cabeça.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva jamais seria criticado por mim
nesse sentido, pois tenho muito respeito e admiração por ele, não é
demagogia.

Em segundo lugar, a reforma tributária do Presidente Lula é muito
justa e não pode ser confundida com tarifaço. O Brasil pediu essa
reforma, e o próprio Governador Aécio Neves solicitou dos Senadores
e dos Deputados Federais ligados a ele que a aprovassem, porque é
muito boa para Minas. O próprio Senador Eduardo Azeredo
reconheceu que R$500.000.000,00 virão para Minas por causa da
reforma, sem que ela signifique aumento de carga tributária. Nós
fizemos um cálculo de R$1.000.000.000,00 a mais no próximo ano.
Há uma redistribuição da renda nacional para Estados e municípios. A
reforma tributária é justa e foi apoiada, aliás, por setores da Oposição,
em especial Governadores de Estado.

Para que V. Exa. guarde coerência no apoio que dá ao Governador
Aécio Neves, deve elogiar a reforma tributária do Presidente Lula.
Entretanto, diverge do Governador e critica o projeto da reforma da
previdência, exatamente no aumento da contribuição para 11%. Mas é
preciso saber se V. Exa. acompanhará o voto do seu partido, contrário
à reforma, agora, no projeto do Governador, que entrará amanhã ou
depois, o qual aumenta para 11 %. Quero ver V. Exa. votar contra o
Governador na reforma da Previdencia, que deverá ser aprovada aqui.
Para essa reforma valer, os Estados têm de apoiá-la aqui, e já existe

—
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emenda do Governador que estabelece o pagamento de 11%
para ativos e inativos.

A emenda da reforma tributária precisa ser aprovada aqui. Podemos
simplesmente derrotar a vontade do Governador e não implementar a
reforma previdenciária em Minas. Nós, do PT, não faremos isso.
Somos favoráveis a votar a reforma previdenciária do Presidente Lula
aqui. Pode haver desgaste junto aos funcionários, mas manteremos
nossa coerência. Hoje, chegou a emenda do Governador Aécio
Neves, que estende os 11% para todos. Dissemos ao Deputado
Alberto Pinto Coelho que, dessa forma, não aprovaremos, porque não
é a forma do Congresso Nacional, ela é mais perversa. E 11% para
todo o mundo. Aceitamos a forma nacional, que estabelece transição,
além de tetos e patamares. Por exemplo, no patamar de R$1.200,00
estarão isentos os funcionários inativos.

O Deputado Alberto Pinto Coelho, após consultar o Governo,
garantiu-nos que a emenda será exatamente a de Brasília - aliás, já
está pronta a emenda, cujo relator será o Deputado Mauro Lobo, que
já disse a mesma coisa -, e nós votaremos favoravelmente a ela,
porque somos coerentes. Assim, se V. Exa. é tão coerente com seu
partido, vote contra o Governador Aécio Neves; vamos todos votar
contra e derrotar a reforma previdenciária em Minas. Quero ver V.
Exa. fazer isso. Então, Deputado Alencar, tome cuidado com as
palavras e as bravatas, porque elas não ajudam do ponto de vista
político.

Quero apenas deixar clara a nossa coerência: vamos votar com o
Governador, como muitos Deputados do PSDB votaram com o
Presidente Lula a reforma previdenciária, porque ela também era uma
necessidade do Brasil. Com isso, espero ter respondido à outra
provocação de V. Exa., quando questiona se estou com o Babá ou
com o Presidente Lula. Com o que acabo de dizer, faço clara a minha
posição favorável à reforma da previdência, à reforma tributária e,
evidentemente, ao Presidente Luís Inácio Lula da Silva.

Em relação à questão da COFINS, que V. Exa. levantou, o
Governador Aécio Neves foi um dos principais proponentes da divisão
dessa contribuição entre os Estados, e o Presidente Lula, atendendo a
essa reivindicação, distribuiu, de 25% a 17% para os Estados e 8%
para os municípios - aliás, da CIDE, desculpem-me. Da COFINS, a
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questão é a desoneração das exportações, a qual também é
salutar. Pegue a peça orçamentária do Governo Aécio Neves que veio
para a Assembléia Legislativa e a leia, Deputado Alencar. V. Exa. verá
que ele ali faz a defesa da CONFINS como peça importante para
rechear o orçamento do Estado de Minas Gerais, em sua divisão.

Penso ter respondido a todas as questões políticas levantadas pelo
Deputado Alencar. Evidentemente, não responderei às provocações,
porque isso não é necessário.

Ainda há a questão do 13 0 salário. Façamos justiça: o Governador
Itamar Franco pagou em dia o décimo-terceiro durante todos os quatro
anos de seu Governo, até mesmo no primeiro. Quem não pagou o
décimo-terceiro em dia foi o Governador Eduardo Azeredo. Este
realmente não pagou: atrasou e deixou um décimo-terceiro inteirinho
para ser pago pelo Governador Itamar Franco. Ele não cumpriu com o
pagamento, mas Itamar Franco pagou em dia o décimo-terceiro -
como o Deputado Dalmo há de se lembrar, podendo me dar o seu
testemunho - em todos os anos, até mesmo no último ano de seu
Governo. Além disso, ainda teve de pagar duas folhas de décimo-
terceiro no primeiro ano, porque Eduardo Azeredo, este sim, atrasou o
pagamento. E o ex-Governador Itamar Franco ficou revoltado com a
declaração de que os pagamentos do décimo-terceiro vinham sendo
atrasados. Isso não é verdade. Da mesma forma, o Prefeito Fernando
Pimentel está pagando o 13° salário em dia desde o início de sua
administração. Por isso, eu disse naquele dia que é obrigação do
Governador Aécio Neves pagar em dia o décimo-terceiro. Acho que
essa é uma obrigação de qualquer governante; seria errado se não o
fizesse.

Quanto aos Ministérios criados por Lula, são todos importantes. Sua
criação foi mais do que justa. Havia uma política neoliberal, do
Fernando Henrique, de enxugamento da máquina do Estado.
Portanto, tudo era privatizado, e o Estado ia só diminuindo. Quando
entrou o Presidente Lula, que sabidamente não é privatizante e tem
uma política de valorização do Estado, foi exatamente isso que fez,
criando o Ministério das Cidades, a Secretaria das Mulheres, dos
Negros, dos Direitos Humanos, enfim, todos importantes. Também os
Ministérios de Minas e Energia e da Assistência e Promoção Social
foram fortalecidos, com o belíssimo trabalho das Ministras Dilma
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Roussef e Benedita da Silva. São Ministérios importantes, que
precisariam existir mesmo, Deputado Alencar da Silveira Jr. Reforçar
os Ministérios é reforçar o Estado. Aqui, pode haver contradição e
diferença política, mas não há traição do Governo Lula.

O Governo sempre se colocou favorável ao fortalecimento do
Estado. Propôs-se e está cumprindo. Creio que respondi,
respeitosamente, a todas as questões levantadas por V. Exa.
Naturalmente sem as provocações. Desculpo V. Exa. por fazê-las.
Passo a palavra ao meu amigo, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a
quem parabenizo, mais uma vez, pelo projeto, embora destaque a
emenda que sei não ser de V. Exa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em apar te)* - Agradeço as
palavras elogiosas e as retribuo. Estamos juntos na segunda
legislatura, numa convivência marcada pelo maior respeito possível.
Como Líder do Bloco PT-PCdoB, V. Exa. faz, nesta Casa, um
expressivo trabalho pela causa do parlamento mineiro.

Há poucas horas tivemos o prazer de aprovar a Economia Solidária,
em que tive uma feliz parceria com a relatora, Deputada Marília
Campos, com o amigo André Quintão, Presidente da Comissão de
Participação Popular e, particularmente, de sua bancada. Entregamos
a Minas o primeiro projeto de Economia Solidária, resgatando as
políticas públicas que, tenho certeza, Minas sabe fazer.

Desde quando assumimos o parlamento, nunca construímos
projetos sozinhos. Tanto é verdade que o projeto votado à tarde
continha emendas e substitutivos de vários colegas, particularmente
da querida Deputada Marília Campos. Nesse projeto especificamente,
tive o prazer de dialogar com o caro e respeitado Deputado Paulo
Piau, relator da matéria, que me colocou sua preocupação e vontade
de equiparar algumas necessidades. Entendi sua inquietação.

Quando V. Exa. fala do nosso secretariado, fala bem. Entretanto, é
necessário ir além. Hoje, Minas tem o melhor escalão de Secretários
de Estado do Brasil. Todos os Secretários são da mais alta
competência. A Secretária de Educação, Vanessa Lucas, participou
de um fórum em Florianópolis; o nosso Secretário Fuad participou em
Brasília das políticas públicas fazendárias; nosso Secretário
Anastasia, nosso Secretário da Habitação, João Leite, o da Saúde,
todos têm feito um trabalho de efetivo desenvolvimento para o Estado.
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Não entendo a forma como V. Exa. coloca, pois não trazemos
nenhum ônus ao Governo do Estado. Estamos garantindo pessoas
portadoras de conhecimento na secretaria. Ontem, tivemos o PPP e,
na avaliação do Governo, há quase 80% de aprovação por meio do
secretariado.

Gostaria, respeitosamente, de dizer a V. Exa. que tinha
conhecimento e vou votar a favor. Não entendo a forma como V. Exa.
vê o assunto. Acho, sim, que temos de dar continuidade aos pólos de
desenvolvimento, a essa meta de trabalho do Governador.

Agradeço a V. Exa. Em nenhum momento senti-me atingido, pois V.
Exa. é sempre respeitoso, mas vejo que esse projeto é de grande
alcance. Fizemos várias audiências, e vários sindicatos foram, a
nosso pedido, recebidos pelo Secretário Anastasia, que também fez
sua colocação. Não foram contempladas algumas reivindicações das
associações e dos sindicatos. Teremos, brevemente, um decreto que
irá corrigir as distorções do projeto.

Quero deixar consignado o nosso conhecimento e enaltecer o
trabalho do relator, Deputado Paulo Piau.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - V. Exa. falou da desoneração das
exportações, que, na verdade, é isenção do ICMS, é COFINS. Trata-
se o fim da cumulatividade. Cada operação tinha uma tributação, só
que a alíquota, que era de 3%, foi para mais de 6%. Na verdade, um
prestador de serviço que tem apenas uma operação passou de 3 para
6%. E importante ressaltar que a arrecadação da COFINS vai
aumentar. Portanto, houve aumento de carga tributária. O Governo
Federal está tentando dizer que não, mas, se vai aumentar a
arrecadação, evidentemente houve aumento da carga tributária.
Parece que ficou uma confusão no ar.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Zé Maia,
mas houve aumento em determinado setor, em especial no setor que
traz para cá seus produtos. Para o setor produtivo, não houve
aumento da carga tributária. Acho que é positiva a medida provisória
que está sendo discutida. Ela acaba com a cumulatividade, que
também era uma reivindicação. Se aumentou o seu padrão, era
porque precisava manter a carga tributária, mas não aumentá-la.

Antes de passar a palavra ao Deputado Jayro Lessa, gostaria de
dizer que respeito a opinião de V. Exa., mas acho que não deveria
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tratar o projeto como mera simbiose. Não o é; não é uma simbiose
nem uma cooperação. O projeto de V. Exa. é muito bom para receber
essa emenda parasita, que é um "frankenstein". O projeto de V. Exa.
trata das consignações na folha de pagamento; esse vai tratar
especificamente dos salários dos Secretários, possibilitando que
sejam maiores do que os estabelecidos em teto pelo Governador e
pela Assembléia Legislativa.

Nesse âmbito, não poderia deixar de discordar respeitosamente de
V. Exa. e, mais uma vez, considerar a emenda como um parasita, um
"frankenstein".

O Deputado Jayro Lessa (em aparte)* - Deputado Rogério Correia,
gostaria dedizer a V. Exa., por ser amigo do Lula, por ser do PT, que
a passagem de 3% para 7,6% causará um impacto enorme, em nível
de serviço, no setor produtivo. Isso inviabilizará várias empresas. As
empresas de serviço não poderão creditar-se; somente as de lucros
reais. As de lucro presumido não poderão creditar-se, ou seja, vão
inviabilizar novamente o setor produtivo.

Espero que, com sua influência junto ao Governo Federal, isso
diminua, para que o setor produtivo possa pagar.

O Deputado Rogério Correia - Agradeço ao Deputado Jayro Lessa a
preocupação, que é a mesma nossa. Veja bem, Deputado, esse texto
que lerei é um agradecimento do SEBRAE, que, evidentemente, faz a
defesa dos pequenos industriais no Brasil. (- Lê:)

"Aprovação da reforma tributária beneficia 98% das empresas do
Brasil. Em nome das pequenas empresas, que representam 98% de
todos os empreendimentos do País e empregam 60 milhões de
brasileiros, o SEBRAE agradece ao Poder Executivo e ao Congresso
Nacional por reconhecer a importância dos pequenos negócios para o
desenvolvimento nacional. A reforma tributária abre caminho para a
criação da lei geral das pequenas empresas, instrumento
indispensável à inclusão social dos empreendimentos informais. As
pequenas empresas ficam mais forte e o Brasil muito mais justo.
SEBRAE, parceiro dos brasileiros".

Então, trata-se de um agradecimento das pequenas empresas à
reforma tributária do Governo Lula, realizada no seu primeiro ano de
Governo, diferente de oito anos de FHC, que não teve coragem
política para beneficiar esse setor.
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O Deputado Jayro Lessa (em aparte)* - Acredito que esse

anúncio do SEBRAE tenha acontecido não em relação ao COFINS,
que é um absurdo e está para acontecer - e tomara que não aconteça
-, mas em relação a outros impostos.

Não acredito que a reforma tributária diminua impostos. Há de se
destacar também que o SEBRAE é federal, portanto quem o paga é o
Governo. Na minha visão, a publicidade é deles, pois o dinheiro sai do
caixa federal. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado pelo aparte,
Deputado. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o
Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, demais Deputados que
compõem a Mesa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores,
estamos aqui discutindo o Projeto de Lei n° 12612003 e queremos
aproveitar para fazer uma reflexão sobre o Governo do Estado, no que
ele se apresenta e no que realmente faz.

O Governador, tão logo tomou posse, fez questão de tornar público
para todo o País, usando não só a mídia convencional, mas indo até a
programas de auditórios e comportando-se como alguém que deles
participa, que aqui, em Minas Gerais, havia começado a era da
austeridade, da transparência, da administração pública nos moldes
que o brasileiro deseja. Salvo engano, chegou a dar entrevista no
programa do Ratinho dizendo que aqui o teto já estava estabelecido,
que em Minas Gerais ninguém ganha mais que o Governador e que
ele, de uma maneira heróica, dando exemplo para o resto do Brasil,
passou seu próprio salário, que poderia ser de até R$`19.000,00, para
R$10.500,00. Disse também que, em Minas Gerais, um Secretário,
que poderia ganhar R$16.000,00, não ganha mais que R$8.500,00.
Então, começaríamos aqui uma nova era, uma nova concepção de
administração pública. Ele disse que dinheiro público tem de ser
realmente respeitado, com o que concordamos, que ele não poderia
mais ser usado para seus apadrinhados, que o servidor público tem
que ser valorizado e que - segundo palavras do Governador -
faríamos tudo isso com ações políticas concretas, porém zelando ou
economizando recursos públicos.

Isso realmente chegou a ser publicado em revistas de circulação
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nacional, em semanários. E, a partir daquele momento, o
Governador do Estado passou a ser o garoto-propaganda da
austeridade nacional.

Paralelamente, nesta Casa o Deputado Dalmo Ribeiro Silva propôs
o Projeto de Lei n° 12612003, que versa e organiza a consignação em
folha dos empréstimos que os servidores podem fazer na rede
bancária.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Nobre Deputado Chico
Simões, gostaria de contribuir para o raciocínio de V. Exa. a respeito
do projeto do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Inicialmente, esse projeto, de fato, tinha outros propósitos que não o
da emenda que vem sendo comentada pelos Líderes do PT. No
entanto é preciso, primeiro, destacar a importância e a seriedade com
que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva conduz todos os projetos nesta
Casa, não só os que relata, mas também os que propõe.

Segundo, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva já manifestou que,
embora possa ser polêmica, a emenda que se encontra em seu
projeto não traz nenhum prejuízo material ao Estado, mas apenas
defende um conceito de administração. E ai respeito profundamente a
sua linha de raciocínio.

Mas, do ponto de vista material, as pessoas que porventura se
beneficiarem dessa emenda estarão prestando serviços ao Estado
sem acrescentar nenhum centavo de ônus para o Governo de Minas.
Com isso, ganha o Estado, embora possa haver questionamentos
sobre o mérito desse aspecto.

Como respeito muito V. Exa., tomei a liberdade de fazer essas
considerações para que fique mais clara para todos a análise do
projeto. Muito obrigado, Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Agradeço ao Deputado Domingos
Sávio. Por considerá-lo nas mesmas proporções que me considera e
exatamente pela maneira como foi feita essa emenda, penso que ele
ainda não tomou consciência da sua forma original. Tenho certeza de
que, se V. Exa. conhecesse a forma original dessa emenda, não teria
feito esse pronunciamento.

Não foi isso que aconteceu com essa emenda "frankenstein", não foi
isso que aconteceu com essa emenda "simbiose". Além de ter a
característica de ser acrescentada na surdina, é uma emenda do
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relator em 20 turno, que ninguém conhecia, nem mesmo V. Exa.
que é uma liderança expressiva do PSDB. Aliás, quero deixar isso
bem esclarecido não só às pessoas que nos vêem pela TV
Assembléia, tevê essa trazida para esta Casa pelo Deputado Alencar
da Silveira Jr., mas também aos demais Deputados, para que
comecem a ver com clareza o que realmente aconteceu.

Deputado Sávio, volto a apresentar o projeto de lei do colega Dalmo,
o qual tinha e tem uma finalidade importante. Como hoje o funcionário
público pode tomar dinheiro emprestado, que pode ser descontado em
folha, o Deputado veio regulamentar essa situação, o que é correto.
Muitas vezes, o servidor, que ganha mal porque há dez anos não
recebe aumento, e que não teve aumento este ano nem sei se terá no
próximo, com aquela necessidade, vendo um dinheiro aparentemente
fácil, vai à rede bancária e toma um recurso emprestado para resolver
momentaneamente seus problemas financeiros. E o Banco quer
emprestar, pois sabe que, seguramente, receberá esse pagamento,
mas talvez inviabilizará a vida desse servidor por' dois, três ou mais
anos. Assim, o Deputado Dalmo propôs esse projeto de lei, que -
repito - é correto, é procedente.

Esse projeto ficou, por alguns meses, tramitando nas Comissões
desta Casa. Votado em P turno, foi para o 2°. Mas aí fomos
surpreendidos por urna emenda do Governador, ou melhor, de um
Deputado da base do Governador, a qual chamamos de emenda
"simbiose". Um Deputado da base oferece seu projeto para outro
Deputado da base fazer uma emenda que vá atender o Governador,
mas que, neste momento, não mostra a mesma transparência da
propaganda inicial.

Por isso, temos de refletir. Quando o Governador estipulou o salário
de R$8.500,00 para os Secretários, deu exemplo ao Brasil de ser uma
pessoa austera, correta e séria - acredito que seja - mas não teve
essas qualidades na hora de trazer para o Estado funcionários de
outras partes da Federação, que recebem mais de R$8.500,00.

Hoje, servidores do Estado podem ser Secretários. Ao ocupar um
cargo de Secretário, o servidor pode optar pelo salário que recebia na
sua entidade de origem - por exemplo, a COPASA, a CEMIG ou
qualquer outra entidade estadual -, e o Estado completaria com mais
20%. 0 que pretende essa emenda "frankestein", que foi camuflada
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no 20 turno, sem discussão, sem nem sequer ser mencionada no
parecer do relator? Ela só foi descoberta porque nossa assessoria,
que é muito cuidadosa, costuma ler tudo o que acontece. Fomos
surpreendidos com a proposta do Governador do Estado, dando
oportunidade a qualquer servidor das entidades da Federação de ser
Secretário. Até aí, tudo bem; não temos nada contra as pessoas que
vêm de fora. Mas ele faz uma inovação sem a devida transparência: o
servidor pode optar pelo salário de origem, mas, em vez de receber
mais 20%, receberá a verba de representação de Secretário.

O que é essa verba? E exatamente 50% do salário do Secretário. A
meu ver, o Governador começou a proteger seus afilhados de maneira
obscura. Não podemos aceitar isso. Somos mineiros; queremos uma
administração correta. Estamos animados com a administração do
Governador Aécio Neves, mas ele começou a pisar na bola. Por quê?
Para proteger seus amigos, aqueles que estão próximos do rei. Não
ficou só nisso. Além de dar a possibilidade de optarem pela verba de
representação, dá mais um presente: se vier de entidade federal, onde
o teto não é o estadual, o servidor poderá optar pelo seu vencimento
de origem, acrescido da verba de representação.

Isso pode parecer normal, pois talvez a entidade pagadora seja o
Banco do Brasil, o Banco Central ou qualquer outra. Mas é aí que está
a esperteza: a entidade paga ao Secretário, mas o Estado a repõe. A
entidade simplesmente intermediará, burlando o que tanto foi
propagado pelo Governo.

Tenho certeza de que os Deputados não sabiam dessa emenda que
permitirá aos Secretários ganharem além do teto nacional. Queriam
abrir um precedente para todos os Estados fazerem o mesmo. E
quem pagaria? O órgão de origem pagaria ao Secretário, e o povo
mineiro o reembolsaria.

Felizmente, vimos essa emenda a tempo e elaboramos outra, que
podemos até votar contra, mas que melhorou um pouco o soneto.
Nessa emenda, a transação que se faz entre o órgão de origem e o
Secretário não pode extrapolar o salário do Governador. Mas há uma
crítica: esses Secretários ganharão além de R$8.500,00 quando forem
de Minas Gerais.

Hoje vi na imprensa o Governador dizer que não podemos abrir mão
de pessoas importantes para o Governo. E um desrespeito aos
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mineiros.

Será que em Minas Gerais não temos pessoas competentes para
administrar o Estado? Claro que temos, mas o Governador ora está
aqui, ora está no Rio. Se o Lula viaja para fora, o Governador viaja
para o Rio. Estamos empatados até nisso. Os dois estão juntos para
viajar para lá e para cá. E apenas uma questão de distância. O
Governador foi à imprensa hoje dizer que não pode abrir mão desse
Secretário que vem de fora, que, com certeza, irá receber mais do que
os Secretários daqui. O Governador criou um Secretário "legítimo" e
um Secretário "do Paraguai". O "legitimo" ganha R$8.500,00,
enquanto o "do Paraguai" ganhará R$10.500,00, num total desrespeito
a esta Casa. Qual é o nosso papel? Será que fomos eleitos pela
sociedade para sermos surpreendidos com essas emendas que não
foram discutidas conosco? Com certeza, não. E essa a nossa critica.
Não estou contra o Governador Aécio Neves, mas não podemos
permitir que o eleitor seja enganado.

Expomos o nosso posicionamento contrário a essa maneira pouco
transparente e desrespeitosa de tratar o povo mineiro. O Governador
deixa de respeitar os nossos servidores para pagar pessoas de fora,
que não conhecem o povo de Minas Gerais, como o Presidente da
COPASA, que já fez a bagunça que fez desde os primeiros dias que
chegou aqui. Mineiro tem que ser tratado por mineiro, e o Governador
não tem esse compromisso com o nosso povo.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Deputado Chico Simões, V. Exa.
falou do Paraguai, e eu me lembrei dos argentinos que a Prefeita
Marta Suplicy levou para o Governo de São Paulo.

O Deputado Chico Simões* - Se V. Exa. está com inveja, tenho que
levar em consideração, até porque a situação dos dois é semelhante.
A Marta é uma Prefeita desquitada, como o Governador. Sugiro ao Zé
Maia que vá ao Paraguai ou à Argentina e arrume alguém para o
Aécio. Quem sabe o Governador não tem uma parceira fixa
exatamente pelo fato de não haver uma brasileira que o mereça?
Quem sabe ele sossega o facho com uma argentina?

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte)* - V. Exa faz as suas
considerações demonstrando que realmente acredita nisso. Quero
pedir aos colegas que evitem criticar o Lula, que é um Presidente
eleito pelo povo, e também o governador Aécio Neves. Temos que
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respeitar os nossos Governantes, não transformando esta Casa
num joguete de manipulação pública para tentar maldizer o Presidente
e o Governador. Peço aos companheiros que deixem essas criticas e
votem os projetos.

Estou falando isso porque creio, de coração, que fui eleito pelo povo
não para fazer demagogia no microfone, mas para contribuir com o
Estado de Minas Gerais e com o Governo Federal do Presidente Lula.

O Deputado Chico Simões* - Obrigado, Deputado Leonardo
Quintão. Também meu coração acredita nisso e, exatamente por essa
razão, não posso omitir minha opinião a respeito de um governo;
vejam bem, não a respeito de uma pessoa. Não tenho nada contra o
Governador, mas tenho contra seu governo. Não sou dono da
verdade, mas não posso, absolutamente, pactuar com diretrizes com
que não concordo.

Está aqui também mais uma ação do Governo. Quando tivemos a
reforma da previdência, não há como contar as vezes que ouvimos
que Lula estava acabando com os "veinhos", que Lula estava taxando
os "veinhos" e que ninguém nunca tinha visto coisa semelhante.
Escutamos esse tipo de observação de todo o mundo. Mas só que
tivemos uma grandeza: fizemos tudo às claras e discutimos o assunto
durante um ano. E, agora, a base do Governo de Minas vem
cutucando também os "veinhos". Estão taxando em ll% os
aposentados e os pensionistas, e, pior, sem estabelecer teto: vai da
base à cabeça. E importante fazer essa reflexão para que a
demagogia não se sobreponha às nossas palavras.

Dizer uma coisa e fazer outra não é a melhor maneira de governar.
Não é bom para o mineiro, não é bom para o brasileiro, tampouco é
bom para um Governador tão jovem como o nosso.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Um esclarecimento,
Deputado Chico Simões. Somente após a aprovação no Senado da
emenda à Constituição que trata da Previdência, o Governo propôs o
valor para Minas Gerais. E o mesmo que está definido na Constituição
Federal e também ajustado à situação dos aposentados.

O que estamos propondo em nosso parecer é exatamente igual ao
que foi definido pela Constituição Federal, lembrando que determina
também que os Estados terão de se ajustar, cobrando um valor pelo
menos igual ao da União. O Estado de Minas Gerais ficou no mínimo
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definido pela Constituição, e não foi a mais.

O Deputado Chico Simões* - Agradeço ao Deputado Mauro Lobo. E
importante uma pessoa experiente como V. Exa. e da base do
Governo assumir que está fazendo igual ao Governo Federal, para
não fazer discurso de que é diferente. O eleitor fica achando que Lula
é que é ruim. Então, vocês estão fazendo o mesmo? Vamos, pelo
menos, ser claros com o eleitor.

Fico feliz de ouvir essas palavras de V. Exa., que é liderança
expressiva e que foi relator dos principais projetos nesta Casa. Então,
vocês assumem, de público, que o que estão fazendo, com o apoio
desta Casa, é exatamente o que Lula está fazendo lá e que vocês
criticam aqui? Falta coerência.

O Deputado Mauro Lobo (em apar te)* - Sinto discordar de V. Exa.
Não falta coerência. O assunto da Previdência recebeu apoio de
vários segmentos do País, incluindo Deputados da base do Governo
nesta Casa. E verdade, no entanto, que há pessoas jogando
irresponsavelmente para a platéia que não era necessário fazer essa
reforma. Ora, entendemos que era necessário fazer essa reforma. Eu,
particularmente, sempre julguei a reforma necessária em nível federal,
obviamente com os ajustes em nível estadual. Estou sendo totalmente
coerente.

O Deputado Chico Simões* - Mais uma vez, Deputado Mauro Lobo,
agradeço-lhe a coerência e gostaria que isso fosse universal nesta
Casa. Não estou aqui para defender A, B nem C; o tempo mostrará
quem está certo. O nosso partido tem apenas uma cara. Se é
oposição, é oposição nos Estados, nos municípios e na União. Aqui, a
base do Aécio é a mesma do Lula. Lá apóia, e aqui critica, porém
agora nós lideramos. Espero que a sociedade que nos assiste pela TV
Assembléia entenda que essa discordância ocorrida aqui não passou
de bravata visando à simpatia da base do Governo. Mas Minas Gerais
está fazendo exatamente o que o Lula fez. Então, tenho de usar a TV
Assembléia, porque, infelizmente, a grande imprensa não tem sido fiel
às nossas informações.

Agradeço ao Deputado Mauro Lobo sua coerência. Tenho a certeza
de que V. Exa. está falando em nome de toda a base do Governo.
Resumindo, o que o Governador Aécio Neves e sua base fazem aqui
hoje é exatamente o que foi feito em Brasília e criticado por alguns de
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maneira veemente, muito mais com o intuito de fazer um cinema
para a base, que defender convicções.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado, essa sintonia por
mudanças tem existido, pois no projeto de parceria público-privada,
Minas tomou a dianteira, e o Governo Federal sabe de sua
importância. O nosso projeto já está aprovado nesta Casa, e o projeto
do Governo Federal está em tramitação. O que é importante para o
Pais e para Minas deve ser feito, não importando quem começou, se
foi o Governo Federal, ou se foi o Governo Estadual. Boas idéias para
melhorar o País, sobretudo o nosso Estado, têm de ser muito bem-
vindas.

O Deputado Chico Simões* - Deputado Mauro Lobo, mais uma vez
concordo com sua coerência. Não estou aqui para dizer se o PPP é
bom ou ruim. Refiro-me a comportamentos diferentes. Se Minas
Gerais propôs aqui a parceria público-privada, não houve nenhuma
crítica da parte do Governo Federal. Se vai dar certo, o tempo é que
vai nos mostrar. Resumidamente quero dizer o seguinte: é proposto
lá, critica-se aqui; aprova-se lá, e faz-se aqui. A diferença é essa. Mas
agora, com o andar da carruagem, a verdade está sendo aflorada
para a sociedade.

Então, ao ouvirem as palavras de um homem público, fiquem
atentos, não se prendam apenas às palavras, procurem acompanhar
todo o procedimento, porque muitas vezes, na televisão, tala-se uma
coisa, e, na prática, ocorre outra. Agradeço a oportunidade.

- Vêm á Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 126/2003

EMENDA N° 1
Dê-se ao § 2 0 do art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - .......................................
§ 2° - As consignações facultativas relativas a empréstimo ou a

venda de produtos somente poderão ser canceladas pelo servidor
com a aquiescência do consignatário, mediante pedido formal, e as
demais mediante comunicação prévia à entidade consignatária."

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A emenda visa corrigir imperfeição do substitutivo que,

na redação apresentada, impede, na prática, o exercício do direito de
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livre associação, ao condicionar o cancelamento de qualquer tipo
de consignação à anuência de consignatário.

EMENDA N°2
Dê-se ao § 20 do art. 13 a seguinte redação:
Art. 13- ........................................
§ 20 - O disposto neste artigo observará o limite definido como teto

remuneratório para o Poder Executivo no Estado.
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A emenda visa garantir que a remuneração paga aos

servidores públicos e agentes políticos esteja dentro dos limites
fixados pela recente emenda à Constituição sobre a Previdência,
recentemente aprovada pelo Congresso Nacional.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do
Deputado Paulo Piau, que receberam os n os 1 e 2, e que, nos termos
do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, serão votadas
independentemente de parecer. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Rogério Correia, em que solicita votação destacada do art.
13 do Substitutivo n° 1. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em
votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas e destaque. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, o art. 13 do Substitutivo n° 1. Com  a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Pedi para encaminhar porque o
destaque se refere exatamente ao que expus quanto à possibilidade
de aumento dos salários dos Secretários. Encaminho contrariamente
ao art. 13 destacado.

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 13 do Substitutivo n° 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a leitura da

Emenda n° 1.
0 Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
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Secretário que proceda à leitura da Emenda n° 1.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê a Emenda n°
1, publicada acima.).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a leitura da

Emenda n° 2.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à leitura da Emenda n° 2.
• Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 2, publicada acima.).
• Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 126/2003 na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno,
com as Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.081/2003, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 12.427, de 27/12/96, que
dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça
Estadual de primeiro e segundo graus. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno, com as Emendas n

o
s 1 a 4, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, está na pauta de hoje, infelizmente, em 2 0 turno, o Projeto
de Lei n° 1.081/2003, que aumenta o valor das custas judiciais. Digo
infelizmente porque esse projeto pode inviabilizar o acesso de muitas
pessoas ao Poder Judiciário.

O acesso ao Poder Judiciário é um direito assegurado e essencial
para o exercício da cidadania, para o qual o aumento exorbitante
dessas taxas pode ser um impedimento. Causa-nos mais indignação o
fato de o Governador poder se utilizar desse artifício para dizer que a
justiça em Minas é rápida, pois muitas pessoas não terão acesso a ela
e o número de processos de primeira e segunda instância diminuirão.
Lógicamente, assim a justiça será ligeira.

Outra contradição diz respeito ao Projeto de Lei n° 1.081. O

rÃ



2189
Governador alegava que as taxas de custas judiciárias seriam
reajustadas apenas de acordo com a inflação, mas isso não é
verdade. A inflação de 2000 a outubro de 2003 foi de 63%, e o
reajuste feito pelo Governador no projeto inicial chegava a 516%. Um
absurdo!

Os servidores públicos já estão há nove anos sem aumento e não
terão nenhum reajuste. Isso nos causa grande indignação. O Bloco
PT-PCdoB está fazendo oposição e obstrução ao tarifaço, num
momento em que todas as entidades estão se mobilizando para fazer
uma reforma tributária sem aumento de carga, que já é tão elevada. A
carga tributária em nosso País é uma das mais elevadas do mundo, e
no Estado é uma das mais pesadas entre todos os Estados da
Federação. Estudos mostram que Minas arrecada mais taxas que 23
Estados juntos.

Outro problema grave no Projeto de Lei n o 1.081 é a possibilidade de
impedir o acesso das pessoas ao mandado de segurança. Por
exemplo, no dia 26/4, o Juiz Edson Campos, da 4a Vara Fazendária
do Estado, julgou procedente uma ação impetrada pela Associação
dos Professores Públicos de Minas Gerais, cancelando o concurso
público em primeira instância, com a alegação de que tinha havido
irregularidades. Muitos professores que já tinham tomado posse
ficaram desorientados e entraram com mandado de segurança, cujo
valor é de R$48,00. Mas, pela proposta inicial do Governador, ele
passaria para R$246,48, um aumento de 414%. E mais: no projeto
inicial, se 10 mil servidores entrassem na justiça, por exemplo, não iria
pagar somente o impetrante, mas todos, o que poderia inviabilizar a
possibilidade de a categoria entrar na justiça.

E denunciamos ainda outros aspectos. Por exemplo, vejamos o caso
do inventário de um pai de família que foi assassinado - ou seja, o
Estado já não cumpriu a sua função de garantir a segurança do
cidadão, que é de sua responsabilidade - e que às vezes tinha apenas
uma casinha simples no valor de R$20.000,00 a R$30.000,00. Hoje,
esse inventário custaria R$48,00; mas, pela proposta do Governador,
ele passaria para R$295,78, com um aumento de 516%. Com certeza,
muitas pessoas deixariam de fazer o inventário. E há várias matérias a
esse respeito publicadas nos jornais, em que se denuncia que, pelo
projeto inicial do Governador, até para as roupas ou os pertences da
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pessoa falecida seria cobrada uma taxa de até R$4.000,00. Isso é
um absurdo! Ora, se o cidadão faleceu, a família já enfrenta várias
dificuldades; e o Governo do Estado ainda vai mandar um fiscal em
sua casa para conferir as roupas do parente que morreu? Isso é
piada; é gozação. Como alguém pode ter a coragem, a insensibilidade
e de desumanidade de cobrar, no inventário, até mesmo pelos
pertences de uma pessoa que morreu? Isso é caso de polícia.
Fizemos essa denúncia, vários jornais publicaram matéria sobre o
assunto, e tivemos a felicidade de, com a pressão do Bloco PT-
PCdoB, fazer mudanças significativas em relação ao Projeto de Lei no
1.081.

Outro exemplo, Deputado Alencar da Silveira, é a Ação de
Indenização e Reparo e Danos. Se alguém que foi vítima de um
acidente de trânsito e teve um prejuízo de até R$10.000,00 quisesse
entrar com uma Ação de Indenização e Reparo e Danos, teria de
pagar, hoje, R$180,00. Pela proposta do Governador, o valor passaria
para R$443,65, com um aumento de 146%. Com certeza, isso vai
impedir que muitas pessoas entrem na justiça.

Vejo que não há mais quórum para a discussão, mas, antes de
finalizar minha fala, para continuar discutindo amanhã, gostaria de
frisar um ponto importante no Projeto de Lei n° 1.081: já existe o
direito à justiça gratuita, de acordo com a Lei Federal n° 1.060/60. Mas
é prática do Poder Judiciário indeferir os pedidos de justiça gratuita,
principalmente se quem os apresentar for um servidor público. Se for
servidor público, o Juiz não lhe concede justiça gratuita. Vocês podem
dizer que basta que esse cidadão entre com uma apelação; mas, para
isso, pela proposta inicial do Governador, ele teria de pagar R$443,65,
ou seja, uma taxa com um aumento de 428%. Isso é impedir o acesso
do cidadão ao Poder Judiciário, o que não podemos permitir de
maneira alguma.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°5 AO PROJETO DE LEI N° 1.081/2003

Dê-se ao art. 34 a seguinte redação:
"AI. 34 - Fica assegurado ao Ministério Público do Estado de Minas

Gerais participação no produto da arrecadação das custas relativas
aos processos em que atuar.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
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Colégio de Líderes

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

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos

membros do Colégio de Líderes, deliberam apresentar, no 2° turno, a
Emenda n° 5 ao Projeto de Lei n° 1.081/2003.

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

Nogueira - Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Miguel Martini - Chico
Simões - Alberto Pinto Coelho.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da
discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do Colégio de
Líderes, que recebeu o n° 5 e, nos termos do § 40 do art. 189 do
Regimento Interno, será votada independentemente de parecer.

Questões de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Hoje chegou às minhas mãos, entregue

por uma repórter de rádio, ofício com várias perguntas. Não sei se V.
Exa. também recebeu, mas vários colegas o receberam.

Ele faz perguntas sobre colegas nossos: qual o mais rico, o mais
"mala". Trata-se de coisas desrespeitosas. Não fica bem. Não sei se
V. Exa. o recebeu. Penso que isso também não é da vontade da
maioria dos repórteres. Isso é muito constrangedor. E pede, para não
trazer constrangimento, que o Deputado não se identifique, ao mesmo
tempo que pede para citar o mais rico, aquele que não deveria ganhar
a eleição. E constrangedor receber um questionamento desses. Fica
registrado meu voto contrário a essa situação. Peço a V. Exa. que se
manifeste a respeito. Não se pode tratar de forma desrespeitosa as
coisas da Assembléia e os valores dos Deputados. Fica o registro.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Num debate com o Deputado
Rogério Correia, ele mostra uma revista do SEBRAE com o artigo
"Aprovação da Reforma Tributária Beneficia 98% das Empresas".
Quero lembrar que o dirigente do SEBRAE hoje é do PT. A mesma
revista traz: "PT Fica Rico e Monta uma Supermáquina". Vou deixar
para comentar isso amanhã, devido à ausência do Deputado. Ele
devia mostrar aos Deputados e à população belo- horizontina o que
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vem a ser o PT, essa máquina que fatura R$83.000.000,00, que
tem um imposto progressivo petista. A regra de políticos eleitos pelo
PT é a seguinte: os que ganham até R$`1.200,00 têm de pagar, de
dízimo, 6% do salário. Acima de R$4.000,00, são pagos 20 salários
mínimos. Há aqui, ainda, a regra para quem é nomeado no Governo:
até R$ -1.440,00, dois salários, e acima de R$4.801,00, dez salários
mínimos. Isso tem de ser dito nessa discussão de salário que o PT
sempre provoca. Um partido que fatura R$83.000.000200 é uma
supermáquina. A revista traz o que era o PT, o que ele é hoje, onde é
sua sede e sua mesa de reuniões. Quando ele chega e mostra uma
revista dessa natureza, criticando e falando de taxas, deve olhar a
fundo e ver quem pagou por essa matéria. Muito obrigado.

O Deputado Chico Simões - Quero dar uma explicação aos
telespectadores da TV Assémbléia. Acho que muito mais importante e
imponente do que a sede do PT é o palácio do Governo, onde há um
trabalhador que hoje é Presidente eleito pelo voto do povo. E lógico
que o PT, quando coloca isso na imprensa demonstra ser um dos
poucos partidos que mostra transparência, que coloca esses dados à
disposição da sociedade. Nós contribuímos para o partido. O Lula,
durante todo esse tempo em que fez política, não usou o dinheiro
público, como o faz a maioria dos políticos.

O Lula, se quisesse, poderia ter sido Deputado ou Senador,
praticamente por qualquer Estado por que ele se candidatasse; teria
dinheiro público para percorrer o País e fazer a sua campanha; no
entanto, não o quis: continua a serviço do partido, recebendo dos seus
filiados. Se hoje o partido tem várias pessoas com mandato, com
certeza tem uma receita compatível com o seu tamanho. O partido foi
construído por operários; não foi , alguém que o construiu por nós.
Portanto, isso é correto e é justo. E muito melhor do que se fosse com
dinheiro de mandato de Deputado ou Senador.

Com muito prazer, não só bancamos, como continuamos
contribuindo para esse partido. Quero, nesse aspecto fazer uma
comparação. Perdoem-me as pessoas que estão nos assistindo. Cada
um de nós que se agrupa em qualquer sociedade, que tem uma
liderança que defende o seu pensamento, acha normal o fato de
contribuir, assim como os católicos contribuem com o dízimo, do
mesmo modo que os evangélicos. Então, por que não podemos
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Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2004.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o

exercício financeiro de 2004 estima a receita em R$20.648.095.982,00
(vinte bilhões seiscentos e quarenta e oito milhões noventa e cinco mil
novecentos e oitenta e dois reais) e fixa a despesa em
R$22,051.054.679,00 (vinte e dois bilhões cinqüenta e um milhões
cinqüenta e quatro mil seiscentos e setenta e nove reais).

Art. 2 0 - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na
forma da legislação em vigor.

Art. 3 0 - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos
no Anexo 1 desta lei.

Art. 40 - As despesas dos órgãos e entidades compreendidas no
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante
nos Anexos lI-A e ll-B desta lei.

Parágrafo único - Cada crédito consignado a subprojeto,
subatividade e desdobramento das operações especiais constante
nos anexos a que se refere o "caput" integra esta lei na forma de
inciso deste artigo, identificado numericamente pela respectiva
codificação orçamentária.

Art. 5° - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado estima as fontes e fixa os investimentos em
R$3.143.173.743,00 (três bilhões cento e quarenta e três milhões
cento e setenta e três mil setecentos e quarenta e três reais).

Art. 60 - Os investimentos das empresas controladas direta ou
indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação
por projeto, atividade e operação especial constante no Anexo III
desta lei.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações
especiais constantes no Anexo III integram esta lei na forma de
incisos deste artigo, identificados numericamente pela respectiva
codificação orçamentária.

Art. 70 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
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suplementares ao orçamento do Poder Executivo até o limite de
10% (dez por cento) da despesa fixada no art. 1°.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no 'caput":
- as suplementações ao orçamento do Poder Executivo de

dotações referentes a pessoal e encargos sociais;
II - as suplernentações ao orçamento do Poder Executivo com

recursos ordinários quando se referirem a remanejamento interno no
mesmo programa, sem alteração do grupo de despesa e do valor total
do programa;

III - as suplementações ao orçamento do Poder Executivo com
recursos vinculados quando se referirem a remanejamento interno ou
utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo financeiro
destes recursos;

IV - as suplementações ao orçamento do Poder Executivo com
recursos diretamente arrecadados quando se referirem a
remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e
o superávit financeiro destes recursos;

V - as suplementações ao orçamento do Poder Executivo de
dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de precatórios e
de sentenças judiciárias, bem como os créditos à conta da dotação
Reserva de Contingência;

VI - as suplementações ao orçamento do Poder Executivo de
dotações com recursos constitucionalmente vinculados aos
Municípios.

Art. 80 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado até o limite de 10% (dez por cento) do valor
referido no art. 5 0 .

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no "caput" as
suplementações realizadas com recursos provenientes das operações
das empresas controladas pelo Estado e outros recursos diretamente
arrecadados por essas empresas.

Art. 90 - Fica a Assembléia Legislativa autorizada a abrir créditos
suplementares ao seu orçamento até o limite de 7% (sete por cento)
da despesa nele fixada, em conformidade com o disposto no art. 62,
V, da Constituição do Estado.

Parágrafo único - Os créditos suplementares de que trata o "caput"
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deste artigo utilizarão como fonte os recursos resultantes da
anulação parcial ou total de dotações orçamentárias do próprio
orçamento suplementado e serão abertos por regulamento próprio da
Assembléia Legislativa, que comunicará a suplementação à Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - no prazo de dois
dias úteis contados da sua publicação, para as providências
necessárias.

Art. 10 - Os recursos definidos a partir de emendas parlamentares
ao orçamento destinados a assistência social, observadas as ações e
a destinação nelas previstas, serão aplicados diretamente pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes por meio
de convênio com a entidade beneficiada, na forma do disposto na Lei
14.684, de 30 de julho de 2003.

Parágrafo único - A aplicação dos recursos a que se refere este
artigo sujeita-se a acompanhamento e fiscalização pelo Conselho
Estadual de Assistência Social, nos termos do art. 13, X, da Lei n°
12.262, de 23 de julho de 1996.

Art. 11 - As disposições do Anexo V desta lei, consideradas incisos
deste artigo, constituem alterações ao orçamento aprovadas pelo
Poder Legislativo, as quais serão incorporadas pelo Poder Executivo
aos Anexos 1 a IV desta lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo enviará bimestralmente à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa relatório da execução orçamentária das alterações a que
se refere o "caput" deste artigo.

Art. 12 - As disposições do Anexo VI desta lei, consideradas incisos
deste artigo, constituem alterações ao orçamento aprovadas pelo
Poder Legislativo, as quais serão incorporadas pelo Poder Executivo
aos Anexos 1 a IV desta lei.

Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à realocação
de projetos e atividades e à transposição de dotações orçamentárias
em decorrência da criação da Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais - CODEMIG.

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as
alterações decorrentes das emendas parlamentares constantes no
Anexo V com o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG.

Art. 15 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de
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crédito para o refinanciamento da dívida pública estadual.

Art. 16 - Esta lei vigorará no exercício de 2004, a partir de 1° de
janeiro.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

Augusto.
Anexo V*

(a que se refere o art. 11 da Lei n°
* - Os arquivos referentes ao Anexo V foram publicados na edição

do "Diário do Legislativo", de 24.12.2003.
Anexo VI

(a que se refere o art. 12 da Lei n° , de de de 200 .)
- A finalidade da ação P517 passa a ter a seguinte redação:

"Fazer a ligação dos domicílios rurais ainda não servidos com
energia elétrica, utilizando, inclusive, energia alternativa, no período
de 2004-2006, de modo a alcançar uma taxa de atendimento rural -
TAR, em 2007, de 100% no Estado de Minas Gerais.'

II - A finalidade da ação P769 passa a ter a seguinte redação:
"Elaboração dos Planos Estratégicos dos Pólos Moveleiros de Ubá,

Divinópolis, Turmalina e da Região Norte/Nordeste."
III - A finalidade da ação P640 - Atendimento à Pessoa Portadora de

Deficiência - passa a ter a seguinte redação:
"Executar o programa federal SAAC-APPD, financiando entidades e

prefeituras municipais que prestam serviços assistenciais, incluindo o
suporte nutricional, à pessoa portadora de deficiência."

IV - A finalidade da ação P543 - Atendimento ao Idoso - passa a ter
a seguinte redação:

"Executar o Programa Federal SAAC-API e ação estadual,
repassando recursos financeiros por serviços prestados por entidades
e prefeituras municipais para o atendimento às necessidades básicas
do idoso, incluindo o suporte nutricional, propiciando sua integração
social, o fortalecimento dos laços familiares e o pleno exercício da
cidadania, por meio de asilos e centros de convivência."

V - A finalidade da ação P462 - Atendimento à Criança - passa a ter
a seguinte redação:

"Executar o Programa Federal SAAC-PAC e ação estadual,
financiando entidades sociais e prefeituras municipais que prestam
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serviços assistenciais à criança em creche, incluindo o suporte
nutricional, e manter cinco Centros Infantis, em Belo Horizonte, para
atendimento à criança de O a 6 anos."

VI - A denominação da ação P870 - Melhoria das Rodovias MG-10 e
MG-424 - fica acrescida da expressão "MG-20", promovendo-se a
inclusão do Município de Santa Luzia na descrição da finalidade da
referida ação.

VII - A finalidade da ação P629 - Criação e Manutenção do Centro
de Inteligência do Café de Minas Gerais - passa a ter a seguinte
redação:

"Coordenar e financiar estudos sobre e para o setor com a criação
de incubadoras de empresas de base tecnológica em regiões
produtoras de café, visando à agregação de valor, à diversificação de
produtos e subprodutos do café e ao reaproveitamento de seus
resíduos."

VIII - A finalidade da ação P769 - Elaboração dos Planos
Estratégicos dos Pólos Moveleiros de Ubá, Divinópolis, Turmalina e da
Região Norte-Nordeste - passa a ter a seguinte redação:

"Gerir os arranjos produtivos locais de movelaria para promover o
desenvolvimento tecnológico, econômico e social das regiões e criar
programas de estímulo ao uso da madeira plantada (eucalipto e pinus)
e da madeira nativa certificada nos pólos moveleiros do Estado."

IX - A finalidade da ação P619 - Proteção e Preservação do
Patrimônio Histórico-Cultural - passa a ter a seguinte redação:

"Elaborar estudos de viabilidade e desenhos técnicos de engenharia
e obras para preservação e recuperação de prédios e monumentos
históricos tombados ou localizados em áreas tombadas e/ou entornos,
e promovera identificação, documentação, recuperação e proteção do
patrimônio histórico-cultural, material e imaterial

X - A finalidade da ação P284 - Capacitação e Promoção do Setor
Privado - passa a ter a seguinte redação:

"Promover seminários e cursos de treinamento em turismo para
pequenos e médios proprietários locais, ONGs, líderes nas áreas de
gerenciamento de turismo, controle de qualidade, certificação de
qualidade profissional, promoção e marketing de turismo e criar
unidades regionais para qualificar e capacitar as comunidades locais,
no que se refere à formação de guias turísticos, prestadores de
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serviços, artesãos, gestores culturais e religiosos, e ao provimento
de serviços de apoio e de transporte locais."

Xl - A finalidade da ação P573 - Recuperação e Manutenção das
Vias de Acesso - Estrada Real - passa a ter a seguinte redação:

"Facilitar o acesso do fluxo turístico em atividades não motorizadas,
como caminhada, ciclismo e cavalgada, e aumentar a viabilidade de
investimentos na área de influência da Estrada Real."

XII - As dotações orçamentárias do Programa 0080 - Saneamento
Básico: Mais Saúde para Todos - do órgão e Unidade Orçamentária
"Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Políticas
Urbanas" ficam transferidas para o órgão "Secretaria de Estado de
Saúde" e para a Unidade Orçamentária "Fundo Estadual de Saúde.

XIII - Ficam suprimidas, no demonstrativo da aplicação de recursos
nas ações e serviços públicos de saúde, constante no Volume 1, as
expressões "Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais", "Gestão da dívida contratada interna - ações
e serviços públicos de saúde" e 'Gestão da dívida contratada externa -
ações e serviços públicos de saúde", bem como os seus respectivos
valores.

XIV - A ação P099 passa a ter a seguinte denominação:
"P099 - Implantação do plantão interinstitucional de atendimento

inicial ao adolescente a quem se atribui autoria de ato infracional."
XV - A finalidade da ação P654 passa ter a seguinte redação:
"Construir e/ou reparar unidades prediais, inclusive o novo fórum da

Comarca de Juiz de Fora, proporcionando ao Poder Judiciário
estrutura física adequada para exercer sua função jurisdicional."

XVI - O Programa 0074 e a ação P843 passam a ter a seguinte
denominação:

"Transferência de renda com condicionalidades - Bolsa-Família."
XVII - Ficam transferidas para o Programa "Inclusão Social de

Famílias Vulnerabilizadas", com status de estruturador, todas as
ações do Programa 0260, do Programa 0265 e do Programa 0609; as
ações P516, P509, P875 e P877 do Programa 0275; as ações P362,
P405 e P411 do Programa 0222; as ações P630 e P633 do Programa
0305; a ação P628 do Programa 0286; as ações P521, P514 e P526
do Programa 0279; e a ação nova P990 -"Implantação de Sistema de
Informação, Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência
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Social.

XVIII - Fica transferida a ação P310 - Mutirão pela Segurança
Alimentar Nutricional em Minas Gerais - PROSAN - do Programa 0338
para o Programa 0382.

XIX - A finalidade da ação P035 - Implantação de Lavouras
Comunitárias -, na EMATER, no Programa 0382 - Minas sem Fome -,
passa a ter a seguinte redação:

"Suporte à produção de cereais, leguminosas e raízes em 600
municípios mineiros, através do acesso aos meios de produção,
visando a ampliar o acesso aos alimentos para autoconsumo das
famílias participantes, bem como gerar excedentes para atender
escolas, creches e outras instituições dos municípios.

Meta Física: 1.800"
XX - Fica incluída no Programa 0382 - Minas Sem Fome - a ação

P034 - Vita Sopa -,com a seguinte finalidade:
"Instalar e operar 6 fábricas de Vita Sopa em diferentes regiões do

Estado, para beneficiamento dos excedentes agrícolas da
comercialização e da produção, convertendo-os em um concentrado
alimentar, de alto valor nutricional, destinado às populações carentes
atendidas por instituições sociais em todo o Estado.

Meta Física 2004: 1
Produto: Fábrica do Vita Sopa Implantada
Unidade de Medida: unidade"
XXI - Fica incluída no Programa 0382 - Minas sem Fome - a ação

P056 - Ação Integrada de Segurança Alimentar em Ribeirão das
Neves -' com a seguinte finalidade:

"Estimular atividades produtivas que possibilitem o acesso a
alimentos de qualidade e a criação de oportunidades de ocupação e
renda a 2.000 famílias do município, na perspectiva da conquista da
segurança alimentar e nutricional da população de maior
vulnerabilidade, resgatando a auto-estima e melhorando a
alimentação, com a redução dos gastos com a compra de alimentos.

Meta Física 2004:1.000
Produto: Família atendida
Unidade de Medida: unidade"
XXII - Fica a meta física da ação P038 - Pró - Horta - Horta Viva -,

na EMATER, no Programa 0382 - Minas sem Fome -, alterada para:
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'Meta Física: 125.000"
XXIII - Fica a meta física da ação P117 - Criação de Pequenos

Animais -, na EMATER, no Programa 0382 - Minas sem Fome -,
alterada para:

"Meta Física: 57.413"
XXIV - Ficam o nome e a meta física da ação P376 - Construção de

Unidades Coletivas de Beneficiamento de Alimentos -' na EMATER,
no Programa 0382 - Minas sem Fome -' alterados para:

"P376 - Instalação de Unidades Coletivas de Processamento
Artesanal de Alimentos

Meta Física: 42"
XXV - Fica a meta física da ação P551 - Gerenciamento do

Subsistema de Auditoria Operacional -, no Programa 0605 - Controle
Interno -, alterada para:

"Meta Física: 18"
XXVI - Fica a meta física da ação P895 - Metrologia e Ensaios -, no

Programa 0357 - Pesquisa, Desenvolvimento e Serviços Tecnológicos
-' alterada para:

"Meta Física: 17.000"
XXVII - Fica a meta física da ação P912 - Tecnologia Mineral -, no

Programa 0357 - Pesquisa, Desenvolvimento e Serviços Tecnológicos
-' alterada para:

"Meta Física: 28"
XXVIII - Fica a meta física da ação P918 - Tecnologia de Materiais -'

no Programa 0357 - Pesquisa, Desenvolvimento e Serviços
Tecnológicos -, alterada para:

"Meta Física: 15"
XXIX - Fica a meta física da ação P952 - Tecnologia Ambiental -, no

Programa 0357 - Pesquisa, Desenvolvimento e Serviços Tecnológicos
-, alterada para:

"Meta Física: 130"
XXX - Fica a meta física da ação P872 - Tecnologia de Alimentos -,

no Programa 0357 - Pesquisa, Desenvolvimento e Serviços
Tecnológicos -, alterada para:

"Meta Física: 3"
XXXI - Fica a meta física da ação P710 - Informação para Pequena

e Média Indústria -, no Programa 0536 - Programa de Informação
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Tecnológica -, alterada para:

"Meta Física: 500"
XXXII - Fica a meta física da ação P078 - Indução a Programas e

Projetos de Pesquisa -' no Programa 0025 - Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -' alterada para:

"Meta Física: 1.000"
XXXIII - Fica a meta física da ação P173 - Disponibilização de

Informação de Dados da Universidade -, no Programa 0140 -
Preservação de Bens Culturais -' alterada para:

"Meta Física: 440.000"
Observação: os Anexos 1 a IV foram publicados, em suas

essencialidades, na edição do "Minas Gerais" do dia 14 de outubro de
2003. As disposições constantes nos Anexos V e VI serão
incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos 1 a IV, nos termos dos
arts. 11 el2desta lei.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 86a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 18/12/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): Questão de ordem; suspensão e reabertura da
reunião - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Requerimentos dos Deputados Célio Moreira e Antônio
Carlos Andrada; aprovação - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de
Resolução n° 1.280/2003; requerimento do Deputado Antônio Carlos
Andrada; aprovação do requerimento - Votação, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.279/2003; requerimento do Deputado Antônio
Carlos Andrada; aprovação do requerimento - Votação, em 20 turno,
do Projeto de Lei n° 1.081/2003; discurso do Deputado Weliton Prado;
requerimento do Deputado Jayro Lessa; rejeição; requerimento do
Deputado Jayro Lessa; rejeição do requerimento; verificação de
votação; ratificação da rejeição; questão de ordem; votação do
projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1° turno;
verificação de votação; ratificação da aprovação; questões de ordem;
leitura e votação das Emendas n os 1 a 4; aprovação; leitura e votação
da Emenda n° 5; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.239/2003; apresentação das Emendas n os 1 e 2;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação na forma do vencido em 1° turno; leitura e votação da
Emenda n° 1; aprovação; leitura e votação da Emenda n° 2;
aprovação - Discursos dos Deputados Alberto Bejani e Weliton Prado
- Declarações de voto - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 43/2003; aprovação; declarações de voto -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 36/2003;
apresentação da Emenda n o 1; encerramento da discussão; discurso
do Deputado Durval Angelo; votação nominal do projeto, salvo
emenda; aprovação na forma do vencido em 1° turno; leitura e
votação nominal da Emenda n° 1; rejeição; declarações de voto -
Questões de ordem - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 42/2003; aprovação na forma do vencido em 1°
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turno, com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 2/2003; aprovação com as Emendas n°5 1 a 8 - Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei n° 223/2003; aprovação com a Emenda n°
1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 272/2003; aprovação
na forma do Substitutivo n° 2; prejudicialidade do Substitutivo n° 1;
declaração de voto - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
674/2003; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 177/2003; aprovação na forma do vencido em 11
turno - Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 473/2003; apresentação
da Subemenda n° 1 à Emenda n° 3; encerramento da discussão;
votação do projeto, salvo emendas e subemenda; aprovação na forma
do vencido em 1° turno; votação das Emendas n o

s 1 e 2; aprovação;
leitura e votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 3; aprovação;
prejudicialidade da Emenda n° 3; declarações de voto - Discussão, em
20 turno, do Projeto de Lei n° 585/2003; discurso da Deputada Maria
Tereza Lara; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo
emenda; aprovação na forma do vencido em 1° turno; votação da
Emenda n° 1; aprovação; declaração de voto - Discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 708/2003; aprovação na forma do vencido
em 1° turno - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 839/2003;
aprovação; declaração de voto - Questões de ordem - Discussão, em
20 turno, dos Projetos de Lei nos 840 e 841/2003; aprovação -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 850/2003; aprovação na
forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 854/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno;
declaração de voto - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
898/2003; discurso da Deputada Marília Campos; encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do
vencido em 1° turno; votação das Emendas n

o
s 1 a 3; aprovação -

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 998/2003; aprovação -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.037/2003; aprovação
na forma do vencido em 10 turno - Discussão, em 20 turno, do Projeto
de Lei n° 1.133/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.134/2003; aprovação
na forma do vencido em 1° turno - Questão de ordem - Encerramento.

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

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h14min, a lista de

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

i a Parte
Ata

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

2' Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2B Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
A Deputada Jâ Moraes - Sr. Presidente, estamos com alguns

problemas de encaminhamento. Por isso, solicito a V. Exa. que
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suspenda por alguns minutos a reunião para fazermos um
entendimento.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo à solicitação da

Deputada Jô Moraes, vai suspender a reunião por 30 minutos, para
entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias
constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

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

reunião as Propostas de Emenda à Constituição n os 55 e 56/2003 e o
Projeto de Lei n° 126/2003, apreciados na reunião extraordinária
realizada ontem à noite. Fez retirar da pauta ainda o Projeto de Lei n°
1.080/2003, por não estarem preenchidos os pressupostos
regimentais para a sua apreciação.

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

Moreira, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei n° 1.083/2003 seja apreciado em último lugar entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando a inversão da pauta da
reunião, de modo que os Projetos de Lei n

o
s 871 e 1.082/2003 sejam

apreciados antes do Projeto de Lei n° 1.083/2003. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em l o turno, do Projeto de Resolução n° 1.280/2003, da
Mesa da Assembléia, que altera o sistema de carreira dos servidores
da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras providências.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada,
solicitando o adiamento da votação do projeto. 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° 1.279/2003, da Mesa da
Assembléia, que altera o sistema de carreira dos servidores da

r, &--"1
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Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras providências.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada,
solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.081/2003, do
Governador do Estado, que altera a Lei n°12.427, de 27/12/1996, que
dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da justiça
estadual de primeiro e segundo graus. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno, com as Emendas n°5 1 a 4, que apresenta. No decorrer da
discussão em 20 turno, foi apresentada ao projeto uma emenda, do
Colégio de Líderes, que recebeu o n° 5, e que, nos termos do § 4 0 do
art. 189 do Regimento Interno, será votada independentemente de
parecer. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Bom dia Sr. Presidente, Sras
Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, funcionários da Casa,
infelizmente, estamos votando o Projeto de Lei n° 1.081, o tarifaço n°
4, que aumenta o valor das custas judiciais. Se ele for aprovado,
milhares de pessoas no Estado não poderão ter acesso ao Poder
Judiciário, um direito constitucional, essencial para o exercício da
cidadania. Esse projeto aumenta, de forma exorbitante, as taxas para
o ingresso na justiça, a fim de aumentar a arrecadação do Estado, o
que é ilegal. Na Constituição isso está bem claro; aliás, há uma ADIN
que já foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o
Poder Judiciário só pode receber valores para a manutenção de seus
gastos, não podendo, de maneira alguma, visar o lucro. Da maneira
como está o projeto, com esses aumentos absurdos, com certeza o
Estado de Minas Gerais terá uma grande arrecadação.

Além de a população não ter o acesso à justiça, nossa outra
preocupação é a forma demagógica como o Governador trata essa
questão.

O Governador, de maneira demagógica, vai divulgar para toda a
imprensa que não existem processos parados no Estado e que a
justiça aqui é rápida. Isso vai criar uma falsa ilusão para os meios de
comunicação. Mas, infelizmente, estamos vendo que Aécio Neves
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está seguindo essa linha. Ontem, vimos a explanação e a
prestação de contas de todos os Secretários de Estado. O
interessante é que o Governo do Estado sempre tem copiado as
ações do Governo Federal. Como sabemos, amanhã, os Ministros
farão suas prestações de contas, mas o Governador se antecipou. E o
mais engraçado é que, quando a maioria dos Secretários prestou
contas, pudemos constatar que a maior parte dos recursos utilizados
por eles veio do Governo Federal. Imaginem se o Presidente não
fosse o Lula. Como estaria o Estado de Minas Gerais? Além disso,
quem viu essa prestação de contas pôde comprovar o que os
Deputados do Bloco PT-PCdoB têm dito há muito tempo: o déficit do
Estado não era de R$2.000.000.000,00. Ele não chegava nem a
R$900.000.000,00. Ontem, o Secretário da Fazenda assumiu o que
eu, o Deputado Chico Simões, o Deputado Rogério Correia, o
Deputado Biel Rocha e outros companheiros temos dito há muito
tempo. Ou seja, que o déficit do Estado não chegava a
R$900.000.000,00. Pela primeira vez, ontem, o Secretário da Fazenda
teve que assumir isso. E, só com a reforma tributária do Governo
Federal, Minas vai receber em torno de R$1.000.000.000,00, dinheiro
que vai dar para resolver o problema das contas do Estado.

Então, vemos que existe grande contradição nas posições do
Governador. O pagamento do 13 0 salário e das contas em dia é uma
obrigação de todo Governo. Minas Gerais só está voltando a crescer
graças à atuação do nosso bloco, que pressionou e denunciou, e à
contribuição do Governo Lula. Infelizmente, temos que encarar a
realidade e podemos dizer que, segundo minha avaliação, o Governo
Itamar foi o melhor Governo para o Estado de Goiás. Muitas de
nossas empresas foram para lá ou para São Paulo por causa da
imaturidade de Itamar e de sua briga infantil com o Governo Federal.
Sabemos muito bem que a carga tributária de nosso Estado é uma
das maiores da Federação. Isso tem prejudicado muito o
desenvolvimento do Estado, e os projetos enviados pelo Governador a
esta Casa referentes à reforma tributária são chamados de tarifaço.
Temo que aumentem o desemprego em nosso Estado porque as
empresas não conseguem pagar tantas taxas e impostos.

O Governador Aécio Neves, em seu Projeto n° 1.081/2003, diz que
quer apenas reajustar os valores das custas judiciais, de acordo com
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a inflação no período de 2000, 2001 e 2002, até outubro de 2003.
Mas a inflação do referido período foi de 63%. Então, o reajuste
proposto no projeto inicial do Governador na realidade não é reajuste,
mas um aumento de 516%. Se a inflação do período foi de 63%, como
ele pode propor um aumento dessa natureza? Enquanto isso, o
funcionário público não tem reajuste de salário há praticamente nove
anos. Por isso, estamos criticando a maneira insensível como o
Governador está tratando a questão pública em Minas Gerais.

Também temos o mandado de segurança. Como já disse aqui, no
dia 26 de abril, o Juiz Edson Campos, da 4a Vara Fazendária do
Estado de Minas Gerais, julgou procedente uma ação impetrada pela
Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG -
para cancelar o concurso público, alegando irregularidades. Sabemos
muito bem que o Governador tinha interesse no cancelamento do
concurso porque ele está atrelado à APPMG. Prova disso é que até
lhe deu uma medalha de honra em Ouro Preto. Com  a reforma
administrativa, o Governador quer contratar todos os servidores pela
CLT e quebrar o regime único. Assim, teria um grande curral eleitoral
em Minas.

Quem não seguisse a linha do Governo poderia ser exonerado. Com
denúncias e brigas, conseguimos mudar o posicionamento do
Procurador, que fez a alteração. Com certeza, ganharemos na justiça.

Naquele momento, muitos servidores deram entrada a mandado de
segurança e pagaram R$48,00. Pela proposta inicial do Governador
Aécio Neves, o mandado de segurança passa para R$246,48,
aumento de 414%. Imagine se 10 mil servidores entrarem com o
mesmo mandado; por esses valores, ficaria em R$2.000.000,00. Com
certeza, isso impedirá o acesso desses servidores à justiça.

O servidor público, de acordo com a Lei Federal n° 1.050, de 1960,
tem acesso à justiça gratuita. Só que o Judiciário não a concede para
servidor público e pessoa jurídica. E praticamente regra do Ministério
Público não conceder justiça gratuita. E exceção quando isso ocorre.

Há outra fórmula: o servidor pode apresentar apelação, se não tiver
justiça gratuita. Para isso, hoje, paga R$84,00. Pela proposta, do
Governador, passará para R$443,65, com um aumento de 428%. E de
causar indignação, é imoral, injusto e ilegal. Repito, o Deputado que
votar a favor desses projetos, carregará o peso na consciência de ter
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votado contra a população de Minas.

A ADIN n° 1772-7, da OAB, é contra a Lei n° 12.729, de 30/12/97,
que alterava a taxa judiciária. Essa lei é do ex-Governador Eduardo
Azeredo. A OAB entrou na justiça e ganhou uma liminar. Apenas
aguarda o julgamento do mérito. Alegou cerceamento do acesso à
justiça, com aumento e vinculação das taxas a índices de correção e
valor da causa, e não ao custo dos serviços prestados pelo Estado.

E esse absurdo, esse "presente de Natal" que o Governador Aécio
Neves dá para a população de Minas, no final do ano. São taxas
absurdas, com concepção de confisco, implementadas pelo
Governador de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Jayro
Lessa solicitando nos termos do § 20 do art. 185 do Regimento
Interno, que o Projeto de Lei n° 1.081/2003 seja enviado à Comissão
de Constituição e Justiça, uma vez que houve modificação no texto
original. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Jayro Lessa
solicitando a votação do projeto artigo por artigo. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 13 parlamentares; votaram "não"

24 parlamentares, sendo computada a presença de 5 Deputados em
comissão. Está, portanto, ratificada a rejeição do requerimento.

Questão de Ordem
O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, peço o encerramento, de

plano, da reunião, porque não há em Plenário 39 Deputados para a
continuação dos trabalhos.

O Sr. Presidente - Deputado Jayro Lessa, a Presidência acabou de
informar que 37 parlamentares votaram e que há cinco Deputados em
comissões. Há, portanto, quórum para a continuação dos trabalhos.
Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados
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que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados; votaram "não" 13

Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo
emendas.

Questões de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito a leitura das

Emendas n os 1 a 5.
• Deputado Alberto Bejani - Vai dormir, menininho.
• Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito respeito dos

parlamentares, porque estou votando de acordo com a minha
consciência e de acordo com os interesses do povo de Minas Gerais.
Esse projeto vai impedir o acesso de muitos à justiça. Solicito ao
Deputado Alberto Bejani que tenha hombridade e respeito.

O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo à solicitação do
Deputado Weliton Prado, solicita ao Sr. Secretário que proceda à
leitura das Emendas nos 1 a 5.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê as Emendas
n

os 1 a 3, que foram publicadas na edição do dia 18/1112003, e 4, que
foi publicada na edição do dia 6/1212003.)

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas nos 1 a 4. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. A Presidência, atendendo à
solicitação do Deputado Weliton Prado, solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura da Emenda n° 5.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 5, que foi publicada na edição
do dia 6/12/2003.)

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 5. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 1.081/2003 na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas
n os 1 a S. A Comissão de Redação.
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Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.239/2003, do

Governador do Estado, que altera as Leis n
o
s 11.394, de 611/94, e

12.366, de 26/11196, que dispõem sobre o Fundo de Desenvolvimento
Regional do Jaíba. 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.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.239/2003

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - O art. 1° da Lei n°14.313, de 19 de junho de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - Ficam isentos do pagamento dos emolumentos relativos ao

registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais e aos
serviços de medição, demarcação, elaboração de planta e memorial
descritivo e da taxa relativa à demarcação de área destinada à
constituição da reserva florestal a que se refere o art. 14 da Lei n°
14.309, de 19 de junho de 2002, os beneficiários de terras obtidas por
meio de programa de reforma agrária ou de assentamento promovido
por órgão ou entidade da União ou do Estado, bem como por meio da
concessão a que se refere o inciso II do § 30 do art. 247 da
Constituição do Estado.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Carlos Pimenta

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

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

membros do Colégio de Líderes, deliberam apresentar, no 2 0 turno, a
Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 1.239/2003.

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Antônio Carlos Andrada - Rogério Correia - Gil Pereira.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Nos contratos firmados a partir da publicação desta lei, a

comprovação de prática de sonegação fiscal pelo beneficiário de
financiamento com recursos do Fundo Jaíba acarretará o
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cancelamento ou a suspensão do saldo a ser liberado e o
vencimento antecipado do contrato e de todas as parcelas vencíveis,
além de penalidades administrativas cabíveis.'.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2003.
Carlos Pimenta
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
duas emendas do Deputado Carlos Pimenta, que receberam os n os 1
e 2, vindo a Emenda n° 1 acompanhada de acordo de Líderes por
conter matéria nova, e que, nos termos do § 4° do art. 189 do
Regimento Interno, as emendas serão votadas independentemente de
parecer. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura da Emenda n° 1.

• Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 1, publicada nesta edição.)
• Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura da Emenda n° 2.

• Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n°2, publicada nesta edição.)
• Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de
Lei n° 1.239/2003 na forma do vencido em 1 0 turno com as Emendas
n

o
s 1 e 2. A Comissão de Redação.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado Alberto

Bejani.
O Deputado Alberto Bejani - Serei rápido, Sr. Presidente. Não usei,

em momento algum, termo pejorativo que atingisse o nosso colega do
PT Deputado Weliton Prado. Chamei-o carinhosamente de menino,
por ser ele o caçulinha desta Casa. O Deputado Weliton Prado não
tem idéia de quanto é admirado na Casa, de quanto torcemos por que
continue aqui por muitos e muitos anos. Tenha a certeza, Deputado
Weliton Prado, V. Exa. continuará, mesmo não gostando, a ser o
menininho querido, porque é o caçulinha da Casa. Da minha parte,
jamais haverá palavra que seja transformada em pejorativa para
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ofendê-lo. Pelo contrário, defendê-lo-ei sempre que for
necessário, pois V. Exa. mostrou que é um companheiro de primeira
linha, o que me deixa muito feliz. V. Exa. faz uso da tribuna todos os
dias, e estou aprendendo com V. Exa. como se usa a palavra na
tribuna. Parabéns! Chamo-lhe de menininho, pois V. Exa. é nosso
caçulinha. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 dó Regimento
Interno, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço ao Deputado Alberto Bejani
pela expressão "menininho", que me envaidece. Apesar de jovem,
tenho muitas responsabilidades. Trabalho desde pequeno e fui um
dos Deputados mais votados. Perdôo ao Deputado Alberto Bejani,
mas não gostei do tom usado quando ele disse: "Vá para a FEBEM,
fique quietinho e vá dormir!".

O Deputado Alberto Bejani(em aparte) - Não disse "FEBEM", não
coloque palavras em minha boca.

O Deputado Weliton Prado - Minha obrigação é ficar atento e de
olhos abertos, como fiquei durante os 63 dias de discussão da reforma
tributária. Foram seis projetos, que acompanhei em todas as
comissões. Mesmo não podendo votar, pedi a palavra, pedi vista e
usei todos os artifícios. Consegui aprovar várias emendas
supressivas, como a que impediu a cobrança para se chamar policial.
No projeto inicial, se um policial fosse chamado, seria preciso pagar
pelo boletim de ocorrência, bem como pelo atestado de antecedência
criminal, o que fere a Constituição.

Os veículos a álcool pagariam 20% a mais. Por meio da denúncia,
da participação e da mobilização da população e do Bloco PT-PCdoB,
conseguimos garantir o mesmo desconto para o veículo a álcool.
Quanto ao projeto votado, conseguimos fazer mudanças significativas,
baixando os valores pretendidos pelo Governador do Estado. A taxa
de incêndio passou, mas lutaremos na justiça e daremos entrada a
uma ADIN no Supremo Tribunal Federal para questionar sua
legalidade.

Continuamos com o mesmo posicionamento, ou seja, o de que a
reforma tributária do Governador é uma irresponsabilidade social,
pois, se, em nível federal, o País se mobiliza para fazer uma reforma
tributária sem aumentar a carga de impostos, estão aumentando os
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valores de taxas existentes e criando outras.

Respeito todos os Deputados desta Casa. Apesar das divergências
e das diferenças ideológicas, tenho o maior respeito por esta Casa.
Apesar de jovem, defendo o Poder Legislativo e compreendo a
importância do parlamento. Respeito cada Deputado, mas tenho
posição firme e sou coerente. Projetos que vão contra o povo de
Minas Gerais são dignos de repúdio e oposição. Não levamos nada
para o lado pessoal, mas sim para o lado ideológico e político.
Infelizmente, os projetos, da maneira como foram votados,
prejudicarão a população de Minas Gerais. Aumentar-se-ão os valores
da taxa de segurança e do IPVA de moto e de veículos utilitários, e as
locadoras ganharão, como presente de Natal, 50% de desconto no
IPVA e 50% no licenciamento.

No projeto inicial, o ITCD seria cobrado em relação aos bens da
pessoa falecida. O Fiscal iria à sua casa conferir até as roupas. Se o
valor fosse acima de R$4.000,00, o cidadão teria de pagar. Imaginem
o constrangimento que a família não sofreria! Conseguimos modificar
esse ponto do projeto.

O Bloco PT-PCdoB está firme em seu propósito. Estamos com a
consciência tranqüila, pois fizemos oposição firme e obstrução.

Mudamos vários pontos do projeto. Vamos apresentar algumas
ações na justiça e denunciar os absurdos do Governador do Estado.

Declarações de Voto
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, V. Exa. me pediu

para aguardar essa votação, mas quero fazer uma declaração de
voto. Agradeço a todos os companheiros que nos acompanharam na
Emenda n° 4 ao Projeto n° 1.081/2003, que vem garantir o
cumprimento dos mandatos dos ex-Oficiais de Justiça. Vejo aqui o
nosso Presidente, Marcelo Segismundo, e fico muito feliz por esta
Casa ter compreendido a emenda, que vai dar condições para que o
Oficial de Justiça cumpra sua tarefa nos perímetros rurais, territórios
de comarcas, etc. Quero agradecer muito. Sabemos da dificuldade em
se cumprir essas tarefas. Ultimamente, o Oficial de Justiça estava
pagando para cumprir sua diligência, uma determinação judicial.
Quero agradecer a todos os companheiros, ao Doutor Viana, por ter
recepcionado nossa emenda.
Parabenizo todos os Oficiais de Justiça. Desde o início, assumimos
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essa posição, em defesa dos nossos Oficiais, que, sem dúvida,
são muito zelosos. Agradeço penhoradamente a aprovação da nossa
emenda. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Quero ressaltar a importância da
votação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.239/2003, do Governador
Aécio Neves, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do
Projeto Jaíba. Mais uma vez, o Governador mostra seu apreço e sua
preocupação com o Norte de Minas. Sabemos que o Projeto Jaíba
está numa fase crucial. Houve o avanço de sua segunda parte. Agora,
está se preparando para a terceira. Se determinadas coisas não
tivessem ocorrido, ele estaria fadado ao fracasso, como muitas
pessoas queriam e apregoavam. O Governador Aécio Neves
desencadeou algumas ações importantes para o Projeto Jaíba.
Primeiro, colocou em licitação as áreas da segunda parte do projeto.
São 26.000ha. Já estamos observando uma corrida de empresários
em busca desses hectares. Ali serão implantados projetos
empresariais, coordenados pelo Deputado Federal Medioli. Ele
coordena um grupo de investidores estrangeiros e brasileiros para a
implantação do maior projeto de biodiesel do Brasil, com a plantação
de 2.000ha de mamona. Assim, entraremos nessa nova tecnologia do
Óleo de mamona. Temos a certeza absoluta de que o Governador
Aécio Neves, a Deputada Elbe Brandão, que tem a missão de
coordenar aquele projeto, o Secretário Adelmo e nosso ex-colega
Eduardo Brandão poderão impulsionar o Projeto Jaíba. Quero
cumprimentar o Governador, os Deputados citados, agradecendo a
votação de nossas emendas. Uma delas vai garantir que os
empresários que terão acesso ao Fundo Jaíba poderão aplicar esses
recursos corretamente. A segunda emenda faz com que as pessoas
que têm terras devolutas, que estão recebendo títulos delas, num
trabalho fantástico desenvolvido por Marcelo Gonçalves, de nosso
partido, tenham isenção da taxa de demarcação de áreas legais.

Muitas vezes as pessoas recebiam o titulo de terra do Governo, mas
pagavam um absurdo para que um técnico do IEF demarcasse as
áreas legais. Com a votação dessa emenda, milhares de proprietários
terão acesso ao título e estarão isentos do pagamento das taxas.
Agradecemos ao Governador e aos colegas Deputados que,
entendendo nossa mensagem, votaram no projeto do Norte de Minas,
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beneficiando milhares de pequenas produtores rurais em todo o
Estado de Minas Gerais. Obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
Complementar n o 43/2003, do Governador do Estado, que dispõe
sobre a cessão de integrantes da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar para entidades associativas de militares e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucional idade
do projeto. A Comissão de Administração Pública opinou pela sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c os arts. 192 e 255, do
Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que tomem seus lugares. Em votação, o projeto.

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

Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar dá Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha
- Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento- Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Neider Moreira - Padre João - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila -
Weliton Prado - Zé Mala.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados; não houve voto
contrário. Está aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei Complementar
n°43/2003. A Comissão de Administração Pública.

Declarações de Voto
O Deputado Domingos Sávio - Registro nosso respeito e

congratulação com o Deputado Durval Angelo, que teve uma
importante participação e espírito de entendimento nesse processo.
Ao debater com este relator, entendeu a importância de se retirar um
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substitutivo para que a matéria fosse votada ainda este ano. O
Deputado Sargento Rodrigues também acompanhou o debate,
buscando o melhor para a Polícia Militar, dentro da realidade do
Governo. Votamos "sim" para contribuir para a Polícia Militar e o
Estado de Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, a situação das
entidades de policiais militares, que provocou, de alguma forma, o
Projeto de Lei Complementar n° 43/2003, carrega alguns aspectos
inusitados. Primeiro, o Ministério Público denunciou - não se sabe
como - que haveria irregularidades na cessão de pessoal para as
entidades de pessoal militares.

Em todas as entidades sindicais e não sindicais, encontraremos
algum tipo de irregularidade, até mesmo na cessão de servidores do
Ministério Público. A situação está criada, e todos sabemos que as
entidades militares, além da defesa dos direitos da categoria,
reivindicam outras questões na área de promoção, assistência social e
lazer. O Governo não toma providências, nem mesmo o Comando da
Polícia Militar, pois essa não é a sua função.

Já que estamos votando o Projeto de Lei Complementar n° 43/2003,
agradeço ao Deputado Domingos Sávio, relator da matéria na
Comissão de Administração Pública. Das três emendas que
apresentamos, ele teve a sensibilidade de incorporar uma emenda na
íntegra, e uma outra, parcialmente, melhorando um pouco o projeto;
porém, no ano que vem, farei uma rediscussão, conforme tenho dito
ao Líder Alberto Pinto Coelho e ao Deputado Domingos Sávio, quanto
a esse projeto. E necessário que ele seja aperfeiçoado.

Ainda que existam interesses governamentais no projeto, é
necessário não esquecer o fundamental: em última instância, o poder
de decisão é do Plenário desta Casa.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 36/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei
n° 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. A
Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
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EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

36/2003
Acrescente-se o seguinte artigo:
"Art. .... - A promoção por tempo de serviço das graduações até o

nível de oficial intermediário será automática aos que tiverem
permanecido em efetivo exercício por, no mínimo, dez anos na
mesma graduação.".

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

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
emenda do Deputado Durval Angelo, que recebeu o n° 1, e que, nos
termos do § 4 0 do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será
votada independentemente de parecer. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
260, inciso 1, c/c os arts. 192 e 255 do Regimento Interno. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, volto a insistir na tese
anterior, Apresentei esta emenda depois de ouvir a associação dos
oficiais, particularmente o Maj. Mendonça e o Maj. Zué. Da forma
corno o projeto está, ele gera distorções e injustiças.

E bom que os praças e oficiais de Minas saibam, com clareza, que
esse projeto traz um benefício apenas aparente, já que cria uma
distorção. Ele apenas cumpriu o objetivo de desmobilizar toda uma
categoria que estava em processo de luta. Vejamos a distorção: quem
for Soldado por dez anos, será imediatamente promovido, mas quem
for Soldado por nove anos e 11 meses, não será promovido. Grande
parte dos Soldados têm essa expectativa de direito. Então, não
concordo com o fato de serem preteridos em seus direitos por causa
de um período de apenas um mês. Com relação aos atuais Cabos,
essa lei é ainda mais injusta, pois prevalece o critério anterior dos dez
anos, e somente 50% deles serão inscritos nos cursos para 30
Sargento. Existem muitos Cabos com o sentimento de que serão
promovidos, mas isso não ocorrerá.

A grande questão é a seguinte: como ficará a situação do 3°-
Sargento que tem dez anos?

E o 20 e o 1° Sargentos, e o Subtenente? E o oficial? Entendemos



que até o oficial intermediário teria de ser beneficiado por essa
medida. Já que a emenda será destacada, apelo aos Deputados que
votem favoravelmente a ela. Além do mais, a emenda não atrapalha o
projeto. Fiz questão de colocar um artigo à parte, prevendo a
promoção por tempo de serviço após 31 de março do próximo ano.
Tive essa preocupação para não dizerem que era sectarismo e que
prejudicaria a promoção em janeiro. O Governador fará a promoção
de Soldados e Cabos em janeiro pelo processo atual, 50% dos Cabos
inscritos no curso para Sargento. Seria a partir de 31 de dezembro do
próximo ano, como forma de impedir que digam, vamos dizer, que
está sendo apresentada uma emenda que levará o Governador a
vetar. Não, é um artigo separado.

Apelo aos Deputados, porque a emenda faz essa correção. Em
outros Estados existe a promoção por tempo de serviço, e estamos
discutindo aqui o plano dos servidores da Casa. Não estamos
colocando a hipótese da promoção por tempo de serviço? Todos os
funcionários civis não a têm? Por que não estender esse direito aos
servidores militares? Esse é o objetivo da nossa emenda.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda.
- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Jô Moraes - João Bittar - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Miguel Martini - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Avila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda n° 1.

O Sr. Secretário (Deputado Fahim Sawan) - (- Lê a Emenda n° 1
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publicada acima.)

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

Deputados:
Alberto Bejani - André Quintão - Biel Rocha - Cecília Ferramenta -

Durval Angelo - Jô Moraes - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Maria Olívia - Padre João - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Rogério Correia - Weliton Prado.

- Registram "não" as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adaiclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Dilzon Meio - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - João Bittar -
Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Miguel Martini - Neider Moreira - Paulo Cesar -
Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco
- Wanderiey Ávila - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados. Votaram "não" 31
Deputados, totalizando 45 votos. Está rejeitada a Emenda n° 1. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei Complementar n°
36/2003 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, não quis fazer

encaminhamento na votação, mas quero fazer um esclarecimento aos
nossos companheiros que acompanharam a Liderança do Governo
nessa matéria. O que o nobre Deputado Durval Angelo disse sobre a
promoção de Cabos e Soldados não é bem da forma como foi
colocado, pois são os únicos cargos dentro do Corpo de Bombeiros e
da Polícia Militar, uma corporação bicentenária, que até hoje não têm
progressão na carreira.

No que diz respeito aos Sargentos e Subtenentes, é óbvio que hoje
o quadro está um pouco fechado. Mas há um acordo com o Secretário
Anastasia e com o Cel. Sócrates para que haja a ativação das vagas
previstas na Lei n° 14.445, votada por esta Casa em novembro de
2002. Ao ativar as vagas de Sargentos e Subtenentes, o Comando da
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Polícia Militar conseguirá atender ao pleito dos que estão há mais
de 10 anos na graduação. São l4j 1°s-Sargentos, 48 2 0s-Sargentos e
189 3°s-Sargentos. Certamente, ao ativar as vagas, aqueles com mais
de 10 anos de graduação serão atendidos.

No que diz respeito aos oficiais, quero citar o exemplo do Maj.
Domingos Sávio de Mendonça, atual Presidente da Associação dos
Oficiais, mencionado pelo Deputado Durval Angelo, O Major é
aspirante da turma de 1985 e, em 1996, com dez anos e meio de
serviço, já havia alcançado o posto de oficial. Ou seja, saiu como
aspirante da Academia, foi promovido a 2 0-Tenente, 1°-Tenente,
Capitão e Major. Foram quatro promoções.

Mais uma vez, esta Casa fez justiça com os Cabos e Soldados. Sei
que precisamos aperfeiçoar o processo e assim o faremos no Estatuto
dos Militares. Insistimos com o Deputado Durval Angelo que essa
matéria era fruto de acordo. Sabemos perfeitamente que o que é fruto
de acordo é menos provável que seja vetado pelo Governador.

Agradeço ao companheiro Deputado Gilberto Abramo. Fizemos o
pedido, mostramos a ele o ofício do Comandante-Geral da PM, Cel.
Sócrates, e do Comandante-Geral dos Bombeiros, Cel. Marcelino, em
que dizem que não há nenhum oficial com mais de dez anos no posto.
No caso da Polícia Militar, apenas um Capitão, que não quis fazer o
curso de aperfeiçoamento de oficiais e ser promovido a Major.
Portanto, queremos dizer aos nobres companheiros que a matéria
votada nesta manhã é justa e coerente. E que no Estatuto dos
Militares teremos condições de fazer o reparo da situação dos demais
ciclos: Subtenentes, Sargentos e oficiais.

As entidades de classe que procuraram o Deputado Durval Angelo
nas pessoas do Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da
ASPRA, e do Maj. Domingos Sávio de Mendonça, Presidente da
Associação dos Oficiais, queriam, na verdade, desestabilizar o
Deputado Sargento Rodrigues porque fomos ao Governo e
negociamos. Ainda estão com raiva porque não conseguiram
mobilizar a tropa para uma greve no momento em que o Governo do
Estado não poderia suportar tal iniciativa. Fomos eleitos para negociar
com o Governo e assim estamos fazendo.

Parabenizo o Governador Aécio Neves por cumprir os seus
compromissos: devolveu o adicional trintenário e cumpriu o
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compromisso com a base de Governo. Tivemos acolhimento dos
companheiros da Oposição, que votaram e aprovaram o Projeto de
Lei Complementar n° 36, que trata da promoção por tempo de serviço.

Da forma como o Deputado Durval Angelo colocou, é óbvio que
muitos parlamentares não vão entender. Com a promoção do Cabo a
30-Sargento, mudam-se as funções. Por isso, ele precisa vincular-se
ao curso. Isso será aperfeiçoado no Estatuto em um segundo
momento. Para haver promoção, é preciso que haja previsão da vaga
e do cargo na lei do efetivo. Se fizéssemos dessa maneira, no caso de
promoção de Cabo para 30-Sargento, por exemplo, teríamos que
mudar também a lei do efetivo com um outro projeto de lei.

Portanto, Sr. Presidente, quero dizer que os Cabos e Sargentos da
Polícia Militar estão satisfeitos nesta manhã. E, aqueles que não serão
atendidos imediatamente, como os Cabos no primeiro, segundo ou
terceiro ano, serão contemplados com a matéria. E teremos tempo
para aperfeiçoar essa matéria no Estatuto dos Militares para fazer
justiça definitivamente, assim como aos companheiros da Polícia Civil,
com a lei orgânica que será enviada a esta Casa. Obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero
agradecer os votos recebidos pela nossa emenda. Acho que eles não
foram tantos, mas foram votos conscientes e visaram ao interesse
público e a uma melhor situação para a família militar. Apresentamos
essa emenda para defender critérios objetivos e gerais. E essa norma
que deve conduzir os interesses do poder público. Entendemos que
toda norma casuística acaba criando distorção. Dizer que se pretende
melhorar a situação dos praças hoje com esse projeto, não é verdade.
A grande maioria dos Soldados estaria na expectativa de conquistar o
direito dos dez anos e não vai ser contemplada. E isso que tem que
ficar claro.

O Deputado que me antecedeu falou que, nos próximos dois ou três
anos, resolveria o problema dos outros 50% de cabos. Mas, onde está
escrito isso na lei? Por que ele não apresentou uma emenda para que
isso ficasse explícito? Essa emenda não foi apresentada. Já tivemos
aqui uma proposta de emenda à Constituição com o apoio dos dois
Deputados militares. Essa emenda foi apresentada pelo Cabo Morais
e estabelecia a promoção automática de todos. Agora, tentamos
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recuperar o espírito daquela PEC. Não quero polemizar, nem
entrar em disputas de entidades. Para mim, fica claro que a outra
proposta era melhor. Mesmo em relação aos oficiais, se olharmos a
questão da promoção, vamos encontrar muitos praças que não têm os
dez anos exigidos para promoção, até mesmo o próprio Deputado
Sargento Rodrigues. Se contarmos o seu tempo de serviço até chegar
a Sargento, veremos que não foram cumpridos os dez anos. Então,
são os méritos pessoais do militar que agilizam e adiantam sua
carreira. Mas isso só acontecia antigamente. Hoje, está muito difícil.

Houve um concurso para Sargento e 80% dos candidatos tinham
curso superior. Então, como um praça da polícia, que não teve
condições nem de terminar o 2° grau, vai concorrer com esses
candidatos de nível superior? E a maioria dos aprovados na última
prova foram pessoas de fora da corporação. Por isso, acho que
precisamos de uma medida transitiva, de um plano de carreira, Sr.
Presidente, O senhor está defendendo muitas mudanças no plano de
carreira do servidor desta Casa. Espero que essas mudanças sejam
para melhor e que as ponderações do nosso Líder Rogério Correia
sejam acatadas, porque, lá, temos a previsão de promoção por tempo
de serviço.

Hoje, a maior parte dos que buscam concurso, até de Soldado da
polícia, tem curso superior. Os que já estão na polícia ficarão
paralisados na carreira.

Quando o Maj. Mendonça solicitou essa emenda sobre a questão do
oficial intermediário, tinha claro que, muitas vezes, existem situações
de injustiça no oficialato, em que não se cumpre o almanaque. E só
olharmos a situação dos oficiais da área administrativa e do setor
médico. Vemos um grande estrangulamento de promoção na carreira.
Isso é evidente. Não quero entrar em polêmica. O que buscamos com
essa emenda é ter norma única, sem diferenciação, discriminação,
com tratamento igual para os 40 mil militares. Por isso, apresentamos
a emenda.

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Injustiças acontecem ao longo de

anos e anos, como o Deputado Durval Angelo disse. Sou Sargento da
turma de 1989; fui promovido a Sargento por antigüidade. Estava no
combate ao crime; não era um executivo fardado atrás das mesas,
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tomando cafezinho no ar-condicionado. Estes são aquinhoados
com promoções, por estarem próximos do poder. Eu não; estava no
combate ao crime, no enfrentamento diário da marginalidade. Só fui
promovido por antigüidade. Não é o caso de outros Sargentos e
oficiais que preferiram ficar no ar-condicionado.

Quando o Deputado Durval Angelo diz que essa matéria não fará
justiça a todos, concordo com ele. Entretanto, beneficiará Cabos e
Soldados que, ao longo de duas centenas de anos de existência da
corporação, nunca tiveram a progressão na carreira que existe para
Sargentos, Subtenentes e oficiais.

Muitos dos Soldados que serviram comigo no Batalhão ROTAM, há
20 anos, 25 anos, ainda continuam como soldados, patrulheiros da
ROTAM, combatendo o crime. Muitas vezes contribuíram com
apreensão de armas de fogo e prisão de quadrilhas - que contavam
pontos para promoção, mas do Sargento e do oficial, não do Cabo e
do Soldado. Estes eram também enquadrados no relatório, recebiam
elogios, mas não tinham pontos contados para a promoção. São
detalhes específicos, que o nobre companheiro Durval Angelo não
entende, porque nunca foi policial.

A partir do trabalho dos Cabos e dos Soldados da Polícia Militar,
muitos Sargentos e oficiais foram promovidos, porque receberam
elogios que contavam pontos para a promoção, ao passo que os
Cabos e Soldados não tinham progressão na carreira.

Essa matéria faz justiça àqueles que, no mais longínquo rincão do
Estado, lutam contra o crime, O Cabo e o Soldado estão na ponta da
linha. Por estarem na base da pirâmide da Polícia Militar, atuam muito
mais no embate da vida operacional do que os Sargentos e oficiais.

Gostaria, com muita felicidade, de levar aos companheiros que
deixei no Batalhão nOTAM, quando servi no combate ao crime, a
notícia de que, nesta manhã, fizemos justiça àqueles bravos soldados.

Só neste ano morreram 13 Cabos e Soldados no enfrentamento dos
criminosos. Houve perda de 28 policiais entre civis, militares e
bombeiros, mas só de Cabos e Soldados morreram 13. Esse número
foi maior porque são eles que estão na ponta da linha. Essa matéria
faz justiça àqueles que estão no embate maior.

Como ele mesmo disse, não tiveram tempo porque casaram,
constituíram família, o orçamento ficou pesado e não tiveram
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condições de estudar. Daí, a necessidade de promover esses
policiais por critério de antigüidade. Até então, a promoção por tempo
de serviço não havia sido introduzida no Estatuto dos Militares.

Entendo que, assim, faremos justiça. Com  essa matéria, 8 mil
Soldados serão promovidos no Corpo de Bombeiros e na Polícia
Militar.

Tenho a certeza de que o Deputado Durval Angelo se esqueceu de
que essa é uma norma permanente. Os que vão completar dez anos
serão promovidos, assim como os Cabos continuarão sendo
chamados para a inscri9ão direta no curso de Sargento.

O Deputado Durval Angelo - As palavras podem ser usadas para
esclarecer, unir e explicitar verdades, mas também podem ser usadas
para sombrear, camuflar e esconder.

O discurso do Deputado Sargento Rodrigues é correto do ponto de
vista técnico. Eu não disse o contrário, mas é bom que fique claro que
não existe uma norma permanente para a promoção de Cabos e
Soldados. Se o Deputado Sargento Rodrigues bstá fazendo uma
premonição, antecipando informação que só ele conhece, tudo bem,
mas a norma é para os que tiverem tempo de serviço quando da
publicação dessa lei. Isso tem de ficar claro.

Com toda a certeza, o Deputado Sargento Rodrigues tem colegas
do Batalhão ROTAM, em que serviu, que completarão dez anos de
serviço; deve ter colegas que são 2 0s-Sargentos e 3°s-Sargentos, que
também gostariam de ser promovidos; deve haver oficiais da área
médica, que já o atenderam e que gostariam de ter a promoção por
dez anos de serviço.

Eu não disse nada em contrário, só que, a meu ver, alguma coisa
mais precisa ser esclarecida. Não podemos aceitar esse acordo com o
Governo, porque é discriminatório, é excludente.

Que se dê tratamento único aos militares. Não estamos falando de 8
mil, mas de 40 mil. Estamos falando daqueles que ficarão na
expectativa do direito, e não poderão desfrutá-lo. Não penso nas
patentes como postos estanques e em disputa intrínseca entre si.
Penso em critério permanente.

Foi assim que a Comissão de Direitos Humanos, presidida, à época,
pelo Deputado João Leite, quando do movimento dos militares,
divulgou num debate no teatro da Assembléia, com a presença do

LA



2229
Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Dom Décio Zandonade, os
relatórios reservados da situação dos militares. Não fez distinção entre
os relatórios reservados feitos pelos comandos de praças e pelos
comandos de oficiais. Divulgou todos. A Comissão de Direitos
Humanos apoiou a bandeira da luta, a bandeira da greve, a bandeira
da organização dos militares. E, com toda a certeza, daquele
movimento surgiram lideranças que são parlamentares hoje. Dois
foram parlamentares estaduais, e um foi federal. Eles foram fruto
daquela mobilização. Os relatórios reservados foram divulgados no
teatro da Assembléia e falavam de dívida e até de suicídio no meio
militar por causa dos baixos salários; de situações muito mais graves
que a de hoje. Estamos falando de critérios objetivos, de normas
permanentes. E isso que queremos.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 4212003, do Governador do Estado, que dispõe
sobre as assessorias jurídicas dos órgãos da administração direta do
Poder Executivo, altera denominação, transforma e cria cargos e dá
outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno com a Emenda
n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
260, inciso 1, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. Em
votação, o projeto, salvo emenda.

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

Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô
Moraes - João Bittar - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
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Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a
Emenda n° 1.

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

Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Fábio Avelar - Fahim Sawan
- Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Bittar - José
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Rogério Correia
- Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila -
Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovado, em
20 turno, o Projeto de Lei Complementar n° 42/2003 na forma do
vencido em 1° turno com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2/2003, do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, que dispõe sobre os direitos dos usuários dos
serviços e das ações de saúde no Estado e dá outras providências. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas n

o
s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Saúde opinou

pela aprovação do projeto, com as Emendas n os 1 a 4, da Comissão
de Justiça, e com as Emendas nos 5 a 8, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 a 8. As Deputadas
e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto
de Lei n° 2/2003 com as Emendas n os 1 a 8. A Comissão de Saúde.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 223/2003, da Deputada
Maria José Haueisen, que acrescenta parágrafos ao art. 3° da Lei n°
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13.188, de 20/1/99, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a
assistência às vítimas de violência no Estado e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucional idade
do projeto com a Emenda n°1, que apresenta. A Comissão de Direitos
Humanos opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 223/2003 com a Emenda n°
1. A Comissão de Direitos Humanos.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°272/2003, do Deputado
Paulo Piau, que institui mecanismos de incentivo ao acesso de
setores etnorraciais historicamente discriminados a estabelecimentos
de ensino público estadual superior. A Comissão de Justiça concluiu
pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opinou pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que apresentou, e pela
rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Educação perdeu prazo para emitir parecer. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com  a
aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado o Substitutivo n° 1.
Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°272/2003 na
forma do Substitutivo n° 2. A Comissão de Direitos Humanos.

Declaração de Voto
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, quero registrar meu voto

contrário.
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°

674/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que proíbe a
comercialização de produtos ópticos na condição que menciona e dá
outras providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Saúde opinou por sua aprovação. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do



2232
projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 674/2003 com a
Emenda n° 1. A Comissão de Saúde.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°177/2003, do Deputado
Ricardo Duarte, que dispõe sobre critérios de concessão de serviços
de lanches e bebidas nas unidades educacionais e de ensino e dá
outras providências. A Comissão de Educação opinou pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado,
em 20 turno, o Projeto de Lei n° 17712003 na forma do vencido em 1°
turno. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a

interrupção da reunião por alguns minutos.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 25
minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 473/2003, do Deputado

Antônio Carlos Andrada, que dispõe sobre a prática de educação
física nas unidades do sistema estadual de ensino. A Comissão de
Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno com as Emendas n

o
s 1 a 3, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI N°
473/2003

Acrescente-se o seguinte § 40 ao art. 2°:
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"Art. 2° -.

40 - Nos quatro primeiros anos do ensino fundamental, na falta de
professor habilitado, a prática de educação física, a ser implantada
progressivamente na forma de regulamento, poderá ser ministrada
pelo professor regente de turma, a título precário.".

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

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a
subemenda que recebeu o n° 1 à Emenda n° 3 do Deputado Antônio
Carlos Andrada e que, nos termos do § 4 0 do art. 189 do Regimento
Interno, será votada independentemente de parecer. Em votação, o
projeto, salvo emendas e subemenda. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as emendas nos 1 e 2. As Deputadas e os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura da Subemenda n° 1 à Emenda n o 3.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Lê a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, publicada nesta ata.)

O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3.
As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Subemenda n°
1 à Emenda n° 3, fica prejudicada a Emenda n° 3. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 473/2003 na forma do
vencido em 1° turno, com as Emendas n

o
s 1 e 2 e com a Subemenda

n° 1 à Emenda n° 3. A Comissão de Redação.
Declarações de Voto

O Deputado Weliton Prado - Quero apenas registrar meu voto
contrário.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, a gente vai confirmando no dia-a-dia que é a luta que
deve fazer a lei, com a organização do povo e a sua participação. E
claro que não dá para todo mundo estar aqui, e é por isso que são
eleitos os representantes. Constitucionalmente, fomos eleitos para
isso. Mas somos representantes, e não substitutos do povo. Na
medida do possível, temos que criar oportunidades para que as
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pessoas participem da elaboração das leis. Neste caso, estou
declarando meu voto em favor do projeto, para reconhecer e valorizar
a participação da Associação dos Profissionais da Educação Física de
Minas Gerais, aqui representada pelo Prof. Rui, grande lutador da
causa há muitos anos. Ele é de Malacacheta, mas já mora em Itajubá
há quase 30 anos, onde também moro. Está sempre presente nesta
Assembléia, e praticamente todos já o conhecem por causa de sua
luta, não somente em prol de sua categoria, mas por uma educação
física pra valer.

A educação física é muito importante para a saúde. E preciso
ministrá-la principalmente às crianças pequenas. Existe aquele dito
antigo: "Mente sã em corpo são". A educação seria mutilada se não
fosse ministrada uma educação física pra valer. E ficamos
preocupados com a possibilidade de disciplina ser ministrada por um
regente de classe, que não tem habilitação ou preparo. Isso poderá
até provocar danos ao físico de alguma criança. E por isso que esses
profissionais vêm lutando há muito tempo. Esse projeto teve a
participação deles. Já tivemos audiências públicas para tratar do
assunto, e lamentavelmente a Secretaria da Educação não participou
delas e nem sequer se dignou a dizer que era contra o projeto.
Sabemos que ela era e é contra ele, mas as pessoas lutaram e
conseguiram aprová-lo.

Temos de garantir que o cidadão faça a lei. Na hora de votar, somos
os representantes legitimamente eleitos, não somos substitutos.,

E lamentável chegar uma subemenda na última hora. E meu
primeiro ano aqui, mas queria registrar meu protesto quanto a
emendas de última hora. Ontem também fomos pegos de surpresa.
Depois fiquei sabendo que é comum, em 2° turno, aparecerem
emendas que nem foram discutidas, nem parecer tiveram. Isso é
antidemocrático, é proibir a participação da sociedade. A sociedade já
não foi chamada para participar, e nós, como representantes,
deveríamos discutir. Nesse caso, nem nós participamos da discussão,
nem os Deputados legitimamente eleitos puderam participar do
parecer sobre essa emenda. E antidemocrático, gostaria que
mudassem o Regimento. Vamos ver o que fazer para evitar esse tipo
de emenda. Há até aquelas chamadas "frankenstein", fantasmas,
simbiose, parasitas, que representam a antidemocracia.
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Como lutadores da democracia, não podemos permitir o que

acabou de acontecer: depois de dias e dias discutindo, na hora de
votar aparece uma emenda. Por que não nos chamaram antes?
Estamos aqui desde cedo. O Prof. Rui está sem dormir,
acompanhando. Na hora de votar foi necessário até suspender a
reunião. Para que isso? A sociedade tem direito de participar.
Desculpe-me a manifestação, mas é importante para aprimorarmos a
democracia.

Minha intenção, na declaração de voto, é parabenizar, pela luta, o
Prof. Rui e toda a Associação dos Profissionais de Educação Física
de Minas Gerais - APEFIMIG. Não conquistaram ainda o que têm
direito, que foi abafado pela Secretaria da Educação, que deixou claro
que quer municipalizar, por isso não quer ter compromisso com o
quadro dos profissionais da educação. Mas se um regente não
habilitado prejudicar alguma criança, o Estado tem de ser
responsabilizado. Isso tem de ficar bem claro.

Mesmo com tudo isso, o pouco que conseguimos foi um direito. Por
isso, nós, Deputados, cumprimos o dever. Parabéns pelo dever
cumprido. Para os profissionais da educação e da saúde, foi um
direito conquistado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
58512003, do Deputado Paulo César, que autoriza empresas públicas
ou privadas a gravar sua logomarca em uniforme, mochila, pasta e
material escolar doados a aluno de escola pública estadual. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, a Deputada
Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Esse projeto é de parceria público-
privada. Sou professora, trabalhei 25 anos na escola pública. E um
projeto importante e, ao mesmo tempo, uma situação delicada. Estive
analisando e acompanhando de perto. Vimos que o fato de empresas
públicas ou privadas gravarem sua Iogomarca em uniformes, se por
um lado pode favorecer os alunos carentes, por outro, exige controle
social.

O projeto prevê que o colegiado da escola tomará a decisão, com a
participação de alunos e pais. Também veda a gravação de
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logomarca de propaganda de cigarros, bebidas alcóolicas e de
outros produtos, como propagandas políticas. Isso seria usar os
alunos, os jovens; não podemos permitir.

Como há esse controle social, confiamos no colegiado, na direção
das escolas, onde trabalhei a vida toda, sei que são pessoas
responsáveis, que terão discernimento para decidir com sabedoria.
Votaremos favoravelmente a esse projeto, já que, de público,
solicitamos que a direção das escolas tomem decisões, além de
discuti-Ias amplamente com a comunidade escolar e com o colegiado,
observando aquilo que possa favorecer a educação desses jovens e
crianças.

Parabenizo o Deputado Paulo Cesar pelo projeto, que visa buscar
das empresas recursos para a compra de uniforme e material escolar
para alunos da rede pública.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de
Lei n° 585/2003 na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1.
A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,

agradeço-lhes a aprovação do projeto e, especialmente, o
encaminhamento da Deputada Maria Tereza Lara.

Acreditamos que nosso projeto beneficiará os alunos da rede
pública. Fui Prefeito e sei da dificuldade que os alunos da rede pública
têm de comprar o uniforme, muitos deixando mesmo de ir à escola por
causa disso.

Faremos um trabalho junto às empresas para que apóiem e
patrocinem nosso projeto.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° , turno, do Projeto de Lei n°
708/2003, do Deputado Wanderley Ávila, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da fixação de aviso aos portadores de marca-passo
nas portas equipadas com detectores de metais e dá outras
providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto
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na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 708/2003 na forma do vencido em 1 0 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 839/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Lima Duarte 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.

Declaração de Voto
O Deputado Miguel Martini - Votei favoravelmente ao projeto.

Aproveito a oportunidade para convidar os funcionários da Casa e os
parlamentares para a missa de encerramento dos encontros dos
grupos de oração e o café da manhã dos parlamentares. A missa s
será celebrada pelo Deputado Padre João, às 12 horas, na capela da
Assembléia.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Muito se falou aqui ontem e

hoje sobre taxas. Convido, então, o Deputado Weliton Prado para me
acompanhar numa visita ao Prefeito de Belo Horizonte, Dr. Fernando
Pimentel, que é do PT. Vamos pedir-lhe que não aumente o IPTU do
belo-horizontino em 9%, como se anuncia.

Certamente ele alegará que os recursos serão repassados para os
salários dos funcionários da Prefeitura, mas não é nada disso. O
funcionalismo municipal não recebe aumento há tempos, e o belo-
horizontino não pode pagar mais taxas.

E lógico que já se falava em 18%, mas mesmo assim, depois das
críticas que fizemos no nosso programa de rádio, esses 9% são um
abuso. Por entender que o Deputado Weliton Prado é ferrenho
defensor desses aumentos é que faço esse convite. Já pedi ao
Deputado Roberto Carvalho que marque com Fernando Pimentel para
mostrarmos e ele que o povo belo-horizontino não pode pagar esse
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aumento. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Quero parabenizar o Deputado Alencar
da Silveira Jr. O papel do parlamentar é debater, discordar, mas está
faltando coerência. O Deputado questiona a Prefeitura de Belo
Horizonte em relação a esses 9%, mas nos outros projetos do
Governador existem aumentos que podem chegar a 516%. O
aumento da folha do alvará judicial chegará a 716%. Não há como
comparar o tarifaço do Aécio com a medida da Prefeitura de Belo
Horizonte. Não é o momento de aumentarmos taxas. Sou contra
alguns pontos da reforma tributária. Procurei o nosso líder no
Congresso, mostrei a nossa posição, a posição da Associação
Comercial e Industrial de Minas Gerais e aconteceram várias
mudanças por parte do Governo.

Sr. Presidente, vou ler uma matéria publicada pelo SEBRAE na
revista "Época" desta semana. (- Lê:)

"Aprovação da reforma tributária beneficia 98% das empresa do
Brasil. Em nome das pequenas empresas que representam 98% de
todos os empreendimentos do País, que empregam 60 milhões de
brasileiros, o SEBRAE agradece ao Poder Executivo e ao Congresso
Nacional por reconhecerem a importância dos pequenos negócios
para o desenvolvimento nacional. A reforma tributária abre caminho
para a criação de lei geral das pequenas empresas. Instrumento
indispensável à inclusão social dos empreendedores informais, as
pequenas empresas ficam mais fortes e o Brasil muito mais justo".

Sr. Presidente, quero dizer também que ficamos surpresos ao abrir
os jornais e ver o reconhecimento do Secretário da Fazenda de que o
Bloco PT-PCdoB estava certo. Já questionávamos nesta Casa que o
déficit do Estado não era de R$2.000.000,00, mas muito mais. O
Governo subestimou o déficit. O Secretário, ontem, admitiu que o
Bloco PT-PCdoB estava corretíssimo, e o Governo Aécio Neves não
teve a sensibilidade de aceitar a nossa proposta de esperar votar a
reforma tributária em nível federal. Minas vai receber
aproximadamente R$1.000.000.000,00, o que dará para resolver o
problema do déficit do Estado. Minas foi o Estado que mais recebeu
recurso do Governo Federal, até o momento. Recebemos três vezes
mais que os valores repassados para o Estado de São Paulo e oito
vezes mais que os valores repassados para o Rio de Janeiro. Não era
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o momento para o Governador Aécio Neves enviar a reforma
tributária. O tarifaço 1 já foi aprovado, o Projeto n° 1.079, que aumenta
os valores das taxas, principalmente para aqueles que utilizam os
veículos automotores para trabalhar. Quem tem moto vai pagar 50% a
mais de IPVA, podendo chegar a 100%. Quem tem veículo utilitário
pagará 50% a mais. E as locadoras de veículos ganharam um
presentão com 50% de desconto no IPVA e 50% de desconto no
licenciamento de veículo. Não era o momento do Governador enviar
essa reforma tributária com aumentos exorbitantes. Minas Gerais tem
uma das maiores cargas tributárias do País.

Então, ficam aqui as nossas palavras para o Deputado Alencar da
Silveira Jr., que não pode ser incoerente. Quando o projeto for do
Governador, ele deve também criticar. Um erro não justifica outro. Se
há algum projeto, aliás do Governo Federal, com o qual não
concordamos, expressamos o nosso posicionamento e corremos
atrás, de uma forma democrática. Infelizmente, vemos que essa não é
uma prática de todos, porque, na reforma tributária do Governador
Aécio Neves, a maioria dos Deputados votou a seu favor e contra o
povo, não se pronunciando na tribuna.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Sr. Presidente, antes de mais
nada gostaria de cumprimentar o Presidente do PSDB no Estado,
Inácio Rodrigues, que hoje prestigia a nossa Casa. Lembro ao
companheiro Weliton Prado que um dos grandes desafios do PSDB
na reforma tributária, sem dúvida nenhuma, foi o Super simples, que
graças a Deus foi incluído. Hoje, praticamente 100% das empresas do
País foram beneficiadas com ele. Volto a lembrar ao Deputado
Weliton Prado que o Supersimples é uma das maiores bandeiras do
PSDB, e fico feliz em que ver que o Governo Lula também esteja se
beneficiando dele.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, ontem falei
sobre a reportagem da revista "Época", que mostra o partido milionário
de R$83.000.000,00. Esse dinheiro arrecado pelo PT dos seus
contribuintes deveria ser aplicado no Fome Zero; o Lula devia pegar o
dinheiro do partido e aplicá-lo no Fome Zero.

O Deputado não me respondeu se irá comigo ao Fernando Pimentel.
Como Deputado de Belo Horizonte, onde tenho uma grande votação,
preocupo-me com o aumento do IPTU. Ocupamos a tribuna, falamos
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disso e daquilo outro, e nada é feito.

Quando o Deputado diz que devemos falar e mostrar, devia lembrar-
se da última Senadora e dos Deputados que tentaram falar demais
sobre o PT e foram expulsos. Como criticar o Governo Federal se não
se pode falar muito? A democracia não existe. Eles colocam para fora
mesmo, sem dúvida nenhuma. Falam, falam falam, mas não se pode
falar do PT nesta Casa.

Só fico abismado com uma coisa: para tudo, tudo, tudo têm uma
resposta na ponta da língua. Existe uma orquestração na Bancada do
PT para qualquer coisa que se diga. Mentirão e desdirão até a última
hora. Vamos dizer em, uma expressão chula, Sr. Presidente, se a
primeira-dama pegar o Lula na cama com outra, com certeza ele dirá:
"Meu nome não é Lula. Meu nome é Antônio Carlos Magalhães,
Fernando Henrique Cardoso ou até Ulisses Guimarães". E isso que
acontece. Muito obrigado, Sr, Presidente.

A Deputada Maria Tereza Lara - Estamos no final de um ano de
muito trabalho, e esta Casa passou por momentos importantíssimos e
históricos, e o nobre colega, Deputado Alencar da Silveira Jr., está
apelando. Realmente, deve haver respeito com a vida pessoal de uma
mulher brasileira que nos representa, seja ela de qualquer partido, não
só o do Lula. Não podemos permitir isso. Senti-me indignada, pois a
mulher deve ser respeitada. Deixo registrado, nesta Casa, que o
colega ultrapassou os limites. Estamos trabalhando e pemanecendo
nesta Casa até de madrugada, e peço, por favor, que pensem duas ou
três vezes antes de falar alguma coisa na tribuna. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 840/2003, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação Helena Antipoff o
imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
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° 841/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Ewbank da Câmara o imóvel que especifica. A Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto. Em
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discussão, o projeto. (- Pausa.) 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°850/2003, do Deputado
Domingos Sávio, que altera o art. 1° da Lei n° 13.722, de 20 de
outubro de 2000, que dispõe sobre o pagamento de militares, de
servidores públicos e de pensionistas do Estado. A Comissão de
Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 850/2003 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°854/2003, do Deputado
Doutor Ronaldo, que dispõe sobre a inclusão de cláusula contendo a
obrigatoriedade da reserva de espaço para publicidade no interior dos
ônibus intermunicipais. A Comissão de Transporte opinou pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 854/2003 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Doutor Ronaldo - Agradeço aos Deputados por terem

dado apoio inconteste à aprovação desse importante projeto. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
898/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, que cria o índice
Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS - e dá outras providências.
A Comissão do Trabalho opinou pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1° turno, com as Emendas n os 1 a 3, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, a Deputada
Marília Campos.

A Deputada Marília Campos* - Tive o prazer e a honra de ser
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relatora desse projeto na Comissão de Trabalho, em 1 0 e 20
turnos, e apresentei um substitutivo.

O Deputado Antônio Carlos Andrada apresentou um projeto da
maior importância. Originalmente, apresentava um índice de
responsabilidade social, que mediria o acesso da população mineira
aos serviços de educação, saúde e habitação que o Estado oferece.
Portanto, é um importante instrumento para verificar como a
população mineira está sendo atendida nos serviços públicos do
Estado. Esse projeto seria um diagnóstico da situação social do
estado.

Minha contribuição não foi apenas na apresentação de um índice.
Apresentei também o mapa de inclusão social, diagnóstico social por
região em nosso Estado. O Estado poderá estabelecer metas para
superar as desigualdades sociais em cada região. Na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, o Estado deverá colocar anexos, na época do envio,
de metas a serem atingidas, e certificados, quando os municípios
atingi-ias. Peço o apoio dos Deputados desta Casa, porque teremos
um instrumento importante para subsidiar o Estado e a Assembléia no
que diz respeito a investimentos sociais. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas n

o
s 1 a 3. Os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n°898(2003 na forma
do vencido em 1 0 turno, com as Emendas n

o
s 1 a 3. A Comissão de

Redação.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°998/2003, do Deputado

Mauro Lobo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Caratinga área remanescente do 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. Os Deputados que  aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.037/2003, do
Governador do Estado, que altera o disposto no § 4° da Lei n° 11.395,
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de 6/1/94, que cria o Fundo de Desenvolvimento
Minerometalúrgico - FDMM. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 1 turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.037/2003 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.133/2003, da
Comissão Especial dos Acidentes Ambientais, que dispõe sobre os
critérios de classificação, segurança e manutenção de barragens para
quaisquer fins e de depósitos de resíduos tóxicos industriais e dá
outras providências. A Comissão de Meio Ambiente opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em ] o turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portantà, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n° 1.133/2003 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.134/2003, da
Comissão Especial dos Acidentes Ambientais, que altera a Lei n°
10.627, de 16/1/92, que dispõe sobre a realização de auditorias
ambientais e dá outras providências. A Comissão de Meio Ambiente
opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido em l o turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.134/2003.
A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Não ha quórum para continuação dos

trabalhos; assim, peço 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 ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
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reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

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

CONSTITUIÇÃO N° 23/2003, EM 2/7/2003
As 161h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Chico Simões e Domingos Sávio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Chico Simões, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer de lO turno
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 23/2003. Na ausência
do relator, Deputado Chico Rafael, o Presidente redistribui a matéria
ao Deputado Domingos Sávio. Após discussão e votação, é aprovado,
no 1° turno, o parecer que conclui pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 23/2003 na forma do Substitutivo n° 1.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Fábio Avelar, Presidente - Gilberto Abramo - Chico Simões.
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

EXPANSÃO DO METRÔ, EM 19/11/2003
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Ivair Nogueira e Gustavo Valadares, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Irani
Barbosa, Leonardo Quintão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir convidados para obter esclarecimentos
sobre as possíveis irregularidados ocorridas na destinação
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orçamentária para as obras do Metrô de Belo Horizonte e no
processo de licitação para a sua realização e sobre as obras do
"shopping" da Estação Barreiro e se discutirem e votarem proposições
da Comissão. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os
convidados, que discorrerão sobre a matéria objeto da reunião.
Registra-se a presença dos Srs. Bruno Bedineli Filho, Diretor da
Diedro Construções e Serviços Ltda.; Luiz Fernando Pires e Antônio
Kalil Hanna, Diretor-Presidente e Diretor Executivo, respectivamente,
da Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A.; Marco Aurélio Caldeira,
Presidente da LGN Participações; 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 nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Ivair Nogueira - Fábio Avelar.
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

TRANSPORTE DE AUTOMÓVEIS, EM 19/11/2003
Às 1 5h3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Helvécio, Laudelino Augusto, Irani Barbosa e a Deputada
Marília Campos, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Irani Barbosa, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar o relatório final, do relator, Deputado Irani Barbosa. Após a
leitura do relatório pelo relator. O Presidente o coloca em discussão. O
Deputado Laudelino Augusto solicita que a reunião seja suspensa por
alguns minutos para que os membros possam fazer a análise do
relatório. Reabertos os trabalhos, o Deputado Irani Barbosa, ouvindo
as sugestões dos Deputados, faz a leitura da conclusão do seu
relatório final, que ficou com a seguinte redação: "Como houve
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depoimentos conflitantes e não esclarecedores, além da ausência
contumaz de respostas às indagações formuladas, o relator considera
que há necessidade de maior investigação e recomenda a instalação
de comissão parlamentar de inquérito, que é o instrumento mais eficaz
para o esclarecimento final da denúncia apresentada". Colocado em
votação, o relatório final é aprovado. O Deputado Laudelino Augusto
faz sua declaração de voto, esclarecendo que votou favoravelmente
ao relatório final uma vez que a Comissão Especial não recebeu a
documentação solicitada e não tem as prerrogativas necessárias para
cobrá-la. Além disso, as considerações feitas pelos convidados não
foram suficientes para os esclarecimentos dos fatos, problemas que
podem ser solucionados com a instalação de uma CPI. A Presidência
suspende a reunião para a elaboração da ata Reabertos os trabalhos,
a Presidência, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da presente reunião, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão.
O Presidente esclarece que o inteiro teor desta reunião consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade desta reunião, a
Presidência agradece a presença e a colaboração dos parlamentares
e dá por encerrados os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003.
Sebastião Helvécio, Presidente - Irani Barbosa - Laudelino Augusto -

Manha Campos.	 -
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

AEROPORTOS, EM 25/11/2003
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alencar da Silveira Jr., Célio Moreira e Fábio Avelar, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Laudelino
Augusto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Alencar da Silveira Jr., declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e que, por decisão dos membros da Comissão, as reuniões
ordinárias serão realizadas nas quartas-feiras, às 1 Sh3omin. Passa-se
à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
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de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Alencar da
Silveira Jr., solicitando que seja agendada uma visita da Comissão ao
Aeroporto de Confins, juntamente com o Presidente da AMBEL e
representantes dos Ministérios Público Estadual e Federal, além do
Prefeito e de Vereadores da cidade de Confins; solicitando que seja
agendada uma visita da Comissão ao Aeroporto da Pampulha para se
conhecer de perto o movimento e os transtornos que ocorrem no local;
solicitando que representantes dos Ministérios Público Estadual e
Federal tenham assento permanente nos trabalhos desta Comissão; e
solicitando que seja agendada uma visita da Comissão aos citados
aeroportos com as autoridades que menciona. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Fábio Avelar - Célio Moreira -

Ivair Nogueira - Adalever Lopes.	 -
ATA DA 17 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE REDAÇAO,

EM 26/11/2003
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olivia e os Deputados Djalma Diniz e Dimas Fabiano, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 à discussão e à votação de
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 25, 631 e

1.078/2003 (Deputado Djalma Diniz); 411, 481 e 697/2003 (Deputado
Dimas Fabiano). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação dos Projetos de Lei nos 25, 631 e 1.078/2003 (relator:
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Deputado Djalma Diniz); 411, 481 e 69712003 (relator: Deputado
Dimas Fabiano). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Cecília Ferramenta - Djalma Diniz.

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 27/11/2003
As 110h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças, Weliton Prado e Leonardo
Quintão (substituindo este ao Deputado Adalclever Lopes, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo Cesar. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício da Secretária de Estado da
Educação encaminhando o documento "Carta de Florianópolis", do
CONSED; oficio do Chefe do DETRAN encaminhando o material
didático "Trânsito", a ser usado no currículo escolar. O Presidente, em
24/11/2003, designou o Deputado Leonídio Bouças para relatar, no 1°
turno, os Projetos de Lei n os 437, 1.084 e 1.206/2003; o Deputado
Weliton Prado para relatar os Projetos de Lei n os 334, 815 e
1.168/2003; e, no dia 26/11/2003, avocou a si a relatoria, no 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 58512003. 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, no 2 0 turno, o parecer pela aprovação do Projeto
de Lei n°585/2003 na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); e são aprovados os
pareceres pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
61/2003 (relator: Deputado Leonardo Quintão, em virtude de
redistribuição); 323/2003 na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta,
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e pela rejeição da Emenda n° 1 da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Weliton Prado); e 625/2003 com a Emenda
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 20 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, os Projetos de Lei n os 391
e 1.098/2003 (relator: Deputado Adalclever Lopes), 848 e 1.165/2003
(relatora Deputada Ana Maria Resende), que receberam parecer pela
aprovação, o último com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos
n os 1.821, 1.835, 1.836, 1.856 e 1.862/2003. Passa-se à 30 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Adaiclever Lopes solicitando ao
Governador do Estado que no anteprojeto de lei que dispõe sobre a
carreira e o salário dos profissionais da educação, a ser encaminhado,
sejam os Inspetores Escolares inseridos na carreira de Especialista de
Educação e o exercício das funções e das atividades seja por servidor
ocupante do aludido cargo. Submetidos a discussão e votação, são
aprovadas as redações finais dos Projetos de Lei n os 371, 409, 447,
451, 619, 624, 725, 729, 747, 776, 787, 800, 828, 833, 844, 845, 859,
880, 888, 893, 899, 904, 909, 945, 946, 956, 988, 994, 1.207, 1.038,
1.058, 1.085 e 1.090/2003. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio

Bouças - Sidinho do Ferrotaco;
ATA DA 80 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 28/11/2003
Às 9h30min, comparecem no auditório da Faculdade Santa Marta de

São Lourenço os Deputados Paulo Cesar, Maria Olívia e Laudelino
Augusto, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino
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Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
com a comunidade e com representantes das Secretarias de Cultura,
Turismo e Educação do Município de São Lourenço todas as ações
possíveis para a melhor divulgação do Programa da Estrada Real,
bem como a conscientização de todos os que dele poderão se
beneficiar, atendendo a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, e comunica o recebimento da seguinte correspondência: oficio
do Presidente do BDMG em que agradece o convite a ele formulado
para participar da audiência pública e justifica sua ausência. Passa-se
à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Paulo Cesar, Maria Olívia, Laudelino
Augusto e Dalmo Ribeiro Silva em que solicitam: seja enviado ofício
aos órgãos dos Governos Estadual e Federal pedindo informações
sobre os programas de recuperação da precária malha viária do
Estado, que é um grande empecilho ao sucesso do Programa da
Estrada Real; seja enviado ofício ao Governador do Estado solicitando
maior divulgação em todo o Estado do Programa Estrada Real pelos
veículos de comunicação do Estado, por rádio e televisão; solicitam,
também, seja enviado ofício à Sra. Angela Carrato, Presidente da
Rede Minas; seja realizada audiência pública para se debater o
Programa Estrada Real com o Ministro de Estado de Turismo, os
Secretários de Estado de Turismo, de Desenvolvimento Econômico,
de Transporte e Obras Públicas e com os Prefeitos dos 162
municípios mineiros que compõem a Estrada Real. A Presidência
destina essa parte da reunião a ouvir os convidados, que devem
discorrer sobre a divulgação do Programa da Estrada Real. Registra-
se a presença dos Srs. Natalício Tenório Cavalcante, Diretor de
Progamas e Projetos Turísticos da TIJRMINAS, representante do
Secretário de Estado de Turismo e da TURMINAS; Clóvis Nogueira,
Prefeito Municipal de São Lourenço; Marcos Gadben, Prefeito
Municipal de Caxambu; Dr. Eberrhard Rans Aichinger, Diretor-Geral
do Instituto Estrada Real; César Augusto Fernandes Guimarães,
Secretário de Turismo do Município de São Lourenço; Leise Maria
Mendes Souza, representante da Secretária da Educação de São
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Lourenço; Marcelo Castro Figueiredo, da 7 a Superintendência
Regional de Ensino de Caxambu; e Erick Carvalho Pinto,
Coordenador do Curso de Hotelaria e Turismo da Faculdade Santa
Marta, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Biel Rocha.

ATA DA 4a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS
DAS COMISSÕES PERMANENTES (ART. 204, § 1 0), EM 2/12/2003
As 10h6min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Chico Simões, Doutor Viana, José Henrique, Mauro
Lobo e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; André Quintão, Bonifácio Mourão, Ricardo
Duarte e a Deputada Marília Campos, membros da Comissão de
Membros das Comissões Permanentes, nos termos do art. 204, § 1°,
do Regimento Interno. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à la 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 turno único, do Projeto de Lei no
1.117/2003, com as Emendas nos 2, 11, 12, 13 e 15, com a Emenda
n° 21, com as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n

o
s 1,

4, 9, 10, 14, 17 e 20 e pela rejeição das Emendas n os 3, 8 e 18. Ficam
prejudicadas as Emendas n° 5, 6, 7 e 16, por conterem matéria já
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constante no referido projeto. A Emenda n° 19 fica prejudicada
com a aprovação da Emenda n° 15 (relator: Deputado José Henrique).
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião
Helvécio, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n°1.118/2003,
de turno único, são apresentadas as propostas de emenda que
receberam os n

o
s 1 do Deputado Mauro Lobo, e 2 dos Deputados

Mauro Lobo e André Quintão. Os Deputados Ricardo Duarte, André
Quintão e a Deputada Marília Campos apresentam destaques de
algumas Emendas. Antes de iniciar a votação são retirados por seus
autores os destaques. Colocado em votação, o parecer é aprovado.
Logo após são aprovadas as duas propostas de Emenda
apresentadas. Fica aprovada a Nova Redação que conclui pela
aprovação da matéria, com as Emendas n os 3, 4, 6, 7, 11, 14, 22, 26,
27, 34, 41, 46, 47, 48, 55, 60, 65 e 67, com as Emendas n os 70 a 86 e
as Subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n os 5, 9, 10, 12,
13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 51, 53, 54, 56,
57 e 61 e pela rejeição das Emendas n

o
s 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15,

16 a 21, 23, 24, 25, 28 a 33, 35 a 40,42 a 45,49 a 54, 56 a 59,61 a
64, 66, 68 e 69. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião da
mesma data, às 1 4h3omin, e convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião conjunta, conforme edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Jayro Lessa - Manha Campos - Dinis Pinheiro -
Mauro Lobo.

ATA DA 26 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 2/12/2003

As lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues e Alberto Bejani e a Deputada Marília Campos
(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



2253
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
n° 1.136/2003, do Deputado Célio Moreira. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 1.854/2003. Passa-se à 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento
Rodrigues, em que pede seja solicitada ao Secretário de Defesa
Social a transferênciu do preso Yussef Harral, conhecido como
Turcão, da cadeia pública de Iturama para a Penitenciária Nelson
Hungria: Alberto Bejani, em que pede sejam trazidos a esta Comissão,
sob escolta policial, detentos transferidos da Penitenciária de
Linhares, em Juiz de Fora, para a Penitenciária Nelson Hungria, em
Betim. A seguir, é rejeitado requerimento do Deputado Durval Angelo,
em que pleiteia a realização de reunião conjunta desta Comissão com
a Comissão de Direitos Humanos para ouvir o Delegado de Polícia
Alexandre Luiz Pimenta, da Comarca de Prata. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Leonídio Bouças.

ATA DA 29a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 2/12/2003
As 110h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Chico Simões, Doutor Viana, José Henrique, Mauro
Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados André Quintão, Ricardo Duarte e a
Deputada Manha Campos. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na

rs
-



2254
pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n os 615/2003, no 1° turno (Deputado Mauro Lobo);
607, 840 e 841/2003, no 2 0 turno (Deputado Ermano Batista);
582/2003, no 1° turno (Deputado Doutor Viana); 61 e 1.017/2003, no
1° turno (Deputado José Henrique); 5/2003, no 1° turno (Deputado
Chico Simões) e 878/2003, no 1° turno (Deputado Sebastião
Helvécio). Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. A Presidência faz retirar da pauta o Projeto de
Lei n° 1.083/2003 por não cumprir pressupostos regimentais. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1°
turno, do Projeto de Lei Complementar n° 41/2003 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado José Henrique), e pela rejeição do
Projeto de Lei n° 934/2003 (relator: Deputado Chico Simões, em
virtude de redistribuição). Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Doutor Viana, que conclui pela aprovação, no 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.082/2003 com a Emenda n° 11, e pela rejeição das
Emendas nos 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça, e
Emendas n

o
s 6 a 10, da Comissão de Administração Pública, foram

apresentadas as Propostas de Emendas n os 1, do Deputado Paulo
César, e 2 e 3, do Deputado Sebastião Navarro Vieira. Submetido a
votação, é aprovado o parecer. Registra-se voto contrário do
Deputado Chico Simões. A Presidência informa que as Propostas de
Emendas n

o
s 2 e 3 já foram contempladas no parecer do relator, razão

pela qual estão prejudicadas. A Proposta de Emenda n° 1 recebeu, do
relator, parecer pela rejeição. Submetida a votação, é rejeitada a
Proposta de Emenda n°1. O parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.080/2003, no 1° turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado José Henrique.
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião
Helvécio, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar
n° 42/2003 no 1° turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Chico Simões. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo - Sebastião Helvécio -

José Henrique - Jayro Lessa.
ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

REDAÇÃO, EM 211212003
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Olívia, Cecilia Ferramenta (substituindo esta ao Deputado
Laudelino Augusto, por indicação da Liderança do PT ) e o Deputado
Djalma Diniz , membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Cecilia 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 à
discussão e à votação de pareceres sobre proposições em fase de
redação final. A Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nos 8, 104, 304 e 361/2003 (Deputada Cecilia
Ferramenta); 361, 568, 633, 836 e 889/2003 (Deputado Djalma Diniz).
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 8, 104,
304 e 361/2003 (relatora : Deputada Cecilia Ferramenta); 361, 568,
633, 836 e 889/2003 (relator: Deputado Djalma Diniz). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Djalma Diniz - Dimas Fabiano.

ATA DA 31- REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 3112/2003

Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
José Haueisen e os Deputados Fábio Avelar, José Milton e Leonardo
Quintão, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, as Deputadas Marília Campos e Maria Tereza Lara.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria José



2256
Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a
debater, com convidados, temas relacionados à implantação, pelo
IBAMA, da Reserva Biológica da Mata Escura, no Município de
Jequitinhonha. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no l turno, do
Projeto de Lei n° 12/2003 na forma do Substitutivo n° i, da Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas n os 1 a 3 (relatora:
Deputada Maria José Haueisen) e do Projeto de Lei n° 565/2003 com
a Emenda n° i, da Comissão de Constituição e Justiça, a Emenda n°
3 e pela rejeição da Emenda n° 2 (relator: Deputado Leonardo
Quintão, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3 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 Gil Pereira, em que solicita
seja realizada reunião na cidade de Montes Claros para debater, em
audiência pública, o Programa de Revitalização da Bacia do Rio Verde
Grande; e da Deputada Manha Campos, em que solicita seja feito
apelo à Ministra do Meio Ambiente para que receba esta Comissão
com o objetivo de discutir os problemas sociais que afetam as famílias
residentes na área abrangida pelo decreto que criou a Reserva
Biológica da Mata Escura. A seguir, a Presidência interrompe os
trabalhos ordinários para, em reunião especial, ouvir os seguintes
convidados: Cap. PM Arley Ferreira, Assistente Técnico de Meio
Ambiente da Assessoria de Atividades Especializadas da Polícia
Militar; Ronaldo César Vieira de Almeida. Coordenador da Área de
Proteção à Vida Silvestre do IEF; Juraci Moreira Souto, Secretário de
Finanças e Administração da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura - CONTAG -; Frei Pedro José de Assis,
membro da Comissão Pró-Mata Escura; Valdete Cerqueira dos
Santos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Jequitinhonha; Santos Martins Prates, representante dos atingidos da
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Reserva Biológica da Mata Escura; Vilson Luiz da Silva e Sônia
Mara Prata, respectivamente Presidente e advogada da FETAEMG;
Deraldo Leandro Mendes, Presidente do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS -; José Hertz, ex-
Prefeito Municipal de Jequitinhonha, e Maria Dalce Ricas,
Superintendente Executiva da AMDA. Na condição de autora do
requerimento que deu origem ao debate, a Presidente tece as
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - José Milton.

ATA DA 30 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 9/12/2003

As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Elmiro Nascimento e a Deputada Marília Campos,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Célio Moreira, Mauro Lobo e a Deputada Maria Tereza
Lara. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Marília
Campos, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Elmiro Nascimento, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a política pública
de concessão de bolsas para alunos de escolas especiais e a apreciar
a matéria constante na pauta. Em seguida, comunica o recebimento
de oficio do Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, Comandante-Geral do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, publicado no "Diário do
Legislativo" em 4/12/2003. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela rejeição do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e do Substitutivo n° 2, da
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Comissão de Administração Pública, e pela aprovação, no 1°
turno do Projeto de Lei n°5 877/2003 com a Emenda n° 1, que
apresenta (relator: Deputado Elmiro Nascimento). Passa-se à 2 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei n

o
s 1.167/2003 com a Emenda n° 1 (relatora:

Deputada Marília Campos); e 1.209/2003 (relator: Deputado Alberto
Bejani), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
1.960 e 2.015/2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. A Presidência passa a direção dos trabalhos ao Deputado
André Quintão e apresenta requerimentos em que solicita às
Secretarias de Planejamento e Gestão e da Educação informações
acerca da aposentadoria dos servidores estaduais não detentores de
cargo efetivo no Regime Geral de Previdência Social e informações
acerca da contagem do tempo de ex-servidores não detentores de
cargo efetivo, respectivamente. Colocados em votação, são
aprovados os requerimentos. Em seguida, a Deputada Marília
Campos destina esta parte da reunião a ouvir os seguintes
convidados: Srs. Inácio Luiz Gomes Barros, Diretor-Geral da Loteria
do Estado de Minas Gerais; Juliana Campolina, Conselheira do
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS-; Gêra Ornelas,
Vereador, e Margareth Pereira Leal de Assis, psicóloga, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-se, nesse
momento, a presença do Deputado Irani Barbosa. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, dos convidados e demais presentes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos - Elmiro Nascimento -
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Padre João.

ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS, EM 10/12/2003

Às 9h115min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Mauro Lobo, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar as proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício do Sr. Nereu Ramos Figueiredo, Juiz de Direito da 2a Vara da
Comarca de Santa Rita do Sapucaí, encaminhando cópia do inquérito
policial referente à morte do Sr. Cristiano Dias; cartas dos Srs. João
Cândido da Silva Neto, de Bueno Brandão, solicitando à Comissão
material impresso relativo a direitos humanos para seu conhecimento;
da Sra. Maria, de Montes Claros, solicitando sejam tomadas
providências quanto ao comportamento do Sr. Raimundo Nonato,
Delegado Regional de Januária; convite aos membros da Comissão
formulado pela direção do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Instituto
Raul Soares para a apresentação da dissertação de mestrado "As
Vertentes do Sujeito na Clínica das Neuroses Obsessivas", no dia
2/12/2003; e encarte sobre a Campanha dos Dezesseis Dias de
Ativismo pelo Fim da Violência de Gênero. Passa-se à 3 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Durval Angelo (2),
solicitando realização de reunião com a participação de um
representante do Ministério Público e do Sr. Marcelo Leonardo,
advogado, para tomar depoimento de testemunhas e familiares de
caso grave relatado a esta Comissão, envolvendo policiais militares; e
que esta Comissão acompanhe a reunião que será realizada no
Ministério Público, no dia 11/12/2003, sobre a morte do Sr. Alexandre
Luiz Pimenta, Delegado de Polícia do Município de Prata, ocorrida em
9/12/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Mauro

Lobo.
ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 10/12/2003
Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas e Maria Tereza Lara, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Vanessa Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. A Presidente acusa o recebimento do Projeto Lei n°810/2003 e
informa que designou a Deputada Maria Tereza Lara para relatá-lo no
1° turno. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 477/2003 na
forma do vencido no 1° turno (relator: Deputada Maria Tereza Lara,
em virtude de redistribuição). Registra-se a presença do Deputado
Antônio Júlio. 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 do Deputado Antônio Júlio, em que
pleiteia sejam solicitadas informações à Secretaria da Fazenda sobre
qual o critério utilizado para a publicação da tabela de valores
referentes ao IPVA antes da aprovação do Projeto de Lei n°
1.079/2003 pela Assembléia Legislativa. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Lúcia Pacifico, Presidente - Maria Tereza Lara - Vanessa Lucas -

Antônio Júlio.
ATA DA 23 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

rÃ
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SEGURANÇA PÚBLICA, EM 10/12/2003

As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Leonardo Moreira. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a obter esclarecimentos sobre a situação da Penitenciária de
Linhares, localizada em Juiz de Fora. A Presidência acusa o
recebimento do Projeto de Lei n° 1.208/2003, do Deputado Pastor
George, e informa que designou o Deputado Leonardo Moreira para
relatar a matéria no 1° turno. Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 2.041/2003. Passa-se à 3 Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Weliton Prado em que solicita o
acompanhamento especial, por parte da Comissão de Segurança
Pública, da investigação do assassinato da menor Kelly Rayane Silva,
ocorrido em Araguari; Adaiclever Lopes em que solicita a realização
de reunião conjunta das Comissões de Segurança Pública e de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, em Três Corações, com a
finalidade de se discutir a destinação da obra inacabada, que,
originalmente, se destinaria a unidade carcerária; Alberto Bejani em
que solicita sejam convidados os Srs. Antônio Carlos Costa e Jorge
Oliveira Ferreira, Tesoureiro e Presidente do Sindicato de Transporte
de Juiz de Fora, para prestarem esclarecimentos; e Sargento
Rodrigues e Alberto Bejani em que solicitam seja enviado ofício ao
Desembargador Corregedor do Tribunal de Justiça pedindo-lhe o
afastamento do Juiz Murilo de Sã Júnior, de Juiz de Fora, tendo em
vista seu envolvimento em crimes de corrupção, peculato e
estelionato. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os
convidados, que discorrerão sobre o assunto objeto da reunião.
Registra-se a presença dos detentos Ely Carlos de Oliveira Matos e
Jorge Antônio de Souza, os quais são convidados a tomar assento no

rs
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Plenarinho. A Presidência concede a palavra ao Deputado Alberto
Bejani, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Zé Maia - Biel Rocha.
ATA DA 34& REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 10/12/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar, Maria Olívia e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no
1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.126/2003 com as Emendas n os 1 e 2,
da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 4, desta
Comissão, e pela rejeição da Emenda n° 3, daquela Comissão
(relatora: Deputada Maria Olivia). Passa-se à 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. E aprovado em redação final o
Projeto de Lei n° 576/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n

o
s 2.002, 2.036 e 2.039/2003. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olivia - Biel Rocha.
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ATA DA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE,

EM 11/12/2003
Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Célio Moreira e Neider Moreira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência solicita ao Deputado Fahim Sawan que proceda à leitura
de ofício: do Presidente da Frente Parlamentar de Saúde da Câmara
Federal, comunicando que providências estão sendo tomadas quanto
à regulamentação da Proposta de Emenda à Constituição n° 29/2000.
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n°
1.046/2003, no 1° turno (Deputado Ricardo Duarte) e Projeto de Lei n°
1.110/2003, em turno único (Deputado Fahim Sawan). Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 20
turno, do Projeto de Lei n° 708/2003 na forma do vencido no 1° turno
(relator: Deputado Célio Moreira). Passa-se à 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após votação, são aprovados,
em turno único, cada um por sua vez, os Requerimentos n

o
s 1.946,

1.947, 2.009, 2.011, 2.012, 2.013 e 2.01412003. Passa-se à 3 a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira (2),
em que solicita seja enviado ofício à Secretaria da Saúde e aos
Conselhos Regionais de Medicina e de Odontologia, pedindo a
realização de campanha junto aos profissionais de saúde com o
objetivo de sensibilizá-los quanto à necessidade de escrever, nas
receitas e prontuários, com letra legível, sem códigos ou abreviaturas;
em que solicita seja realizada audiência pública para discutir as
condições de funcionamento do Pronto-Socorro do Hospital de Venda
Nova, com a presença dos convidados que relaciona; Ricardo Duarte

rs
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e Jô Moraes, em que solicitam seja realizada audiência pública
para discutir a situação em que se encontram trabalhadores da Mina
de Morro Velho, em Nova Lima, portadores de silicose, com os
convidados que menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Célio Moreira.

ATA DA 40a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 11/12/2003

As lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar,
Leonardo Quintão e Sargento Rodrigues e a Deputada Jô Moraes,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
deputados Adaiclever Lopes e Doutor Viana. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Jô
Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou o relator citado a seguir: Projetos de Lei nos
36/2003 com as emendas apresentadas em Plenário e 43/2003, no 1°
turno (Deputado Domingos Sávio). Passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres para o 1°
Turno dos Projetos de Lei Complementar nos 36/2003, que conclui
pela rejeição das Emendas n os 6, 7 e 8 apresentadas em Plenário
(relator: Deputado Domingos Sávio) e 43/2003, que conclui pela
aprovação da matéria na forma apresentada; e do Projeto de Lei n°
850/2003, que conclui pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n° 2 e 3,
apresentadas. E também aprovado o Parecer para o 2° Turno do
Projeto de Lei n° 126/2003, que conclui pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos
nos 2.037, 2.046 e 2.047/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar -

Jô Moraes.
ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 11/12/2003
As lOhSSmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria José Haueisen e os Deputados Fábio Avelar e Leonardo
Quintão, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e, a seguir, suspende a reunião. As
14h30min são reabertos os trabalhos, com a presença da Deputada
Maria José Haueisen e dos Deputados Doutor Ronaldo, Leonardo
Quintão, Fábio Avelar e José Milton. 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, éaprovado o parecer pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto
de Lei n° 1.056/2003 na forma do vencido no 1° turno, com as
Emendas nos 1 e 2 (relatora: Deputada Maria José Haueisen).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Doutor Ronaldo, Presidente - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 26 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 16/12/2003

As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani, Leonardo Moreira e Biel Rocha,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, 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 apurar denúncias de
perseguição sofrida por policiais militares em Unaí e comunica a
ausência dos convidados. 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, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 2.066, 2.067 e
2.076/2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Sargento Rodrigues (5), em que solicita sejam convocados
o Ten.-Cel. Evandro Jaques Mendonça, o Cap. Tarcísio Evangelista
Mala Mendonça, a 30-Sarg. Angela Santana Alves Mala e o 1°-Sarg.
Benedito Otaciano Soares, da PMMG de Una'í, para prestarem
esclarecimentos sobre denúncias de perseguição sofrida por policiais
militares; em que pleiteia seja solicitada ao Dr. Otto Teixeira Filho,
Chefe da Polícia Civil, a relação dos Delegados de Polícia que
pertencem ao Quadro Suplementar da Polícia Civil, sua respectiva
lotação funcional, bem como o apoio logístico colocado à disposição
de cada um, incluindo-se veículos e recursos humanos; em que
pleiteia sejam solicitados ao Presidente do Tribunal de Justiça dados
sobre o processo de constituição da APAC de Três Corações,
especificamente sobre as instalações físicas e a localização do prédio;
em que pleiteia seja solicitado ao Governador do Estado apoio à
proposta de parceria entre a Universidade do Vale do Rio Verde -
UNINCOR - e os órgãos do sistema de justiça criminal da comarca,
visando a promover a ressocialização de sentenciados e menores
infratores desse município; em que pleiteia sejam solicitadas ao Sr.
Agílio Monteiro, Subsecretário de Administração Penitenciária,
informações sobre o custo e o modelo de unidade prisional a ser
implantada em Três Corações; Alberto Bejani, em que pede sejam
solicitadas ao Prefeito Municipal de Juiz de Fora informações sobre as
razões que o levaram a construir casas populares no entorno do
CERESP, nesse município; Rogério Correia, em que solicitada seja
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realizada audiência pública com a finalidade de averiguar
denúncias feitas pela imprensa sobre pirataria de produtos
industrializados e sonegação fiscal. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Zé Maia - Biel

Rocha.
ATA DA 35 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 17/12/2003
As 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José
Henrique, Mauro Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o deputado Dinis Pinheiro.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Chico Simões , dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apareciar a matéria constante na pauta.Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
faz retirar da pauta os Projetos de Lei n os 1.083, 1.080 e 288/2003,
por não cumprirem pressupostos regimentais, e os Projetos de Lei nos
998, 839, 840, 841, 1.026 e 1.293/2003, por terem sido apreciados em
reunião anterior. Após discussão e votação, são aprovados, cada um
por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2 1 turno, do Projeto de
Lei n° 1.03712003 na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado
José Henrique) e pela aprovação, no P turno, das Emendas n

o
s 3 e 6

e pela rejeição das Emendas n
o
s 4 e 5, apresentadas em Plenário ao

Projeto de Lei n° 1.239/2003 (relator: Deputado José Henrique).
Registra-se voto contrário do Deputado Chico Simões. Na fase de
discussão do Projeto de Lei n° 1.082/2003, que recebeu, na reunião
anterior, parecer pela aprovação na forma do vencido no 1° turno com
as Emendas nos 1 e 2, foi apresentada proposta de emenda do
Deputado Antônio Júlio. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
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é aprovado o parecer do relator e rejeitada a proposta de emenda
do Deputado Antônio Júlio. O Projeto de Lei Complementar n° 44/2003
é retirado da pauta a requerimento do Deputado Chico Simões,
aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, em
8/12/2003, às 01h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Chico Simões - Doutor

Viana - José Henrique - Mauro Lobo -Sebastião Helvécio.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°23/2003, EM 18/12/2003

As 91h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar, Chico Simões e Gilberto Abramo (substituindo este ao
Deputado Chico Rafael, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Simões,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer, no
20 turno, sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 23/2003.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 23/2003 na forma do vencido
no 1° turno (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição). O Presidente suspende os trabalhos por cinco minutos
para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, a
Presidência solicita ao Deputado Chico Simões que proceda à leitura
da ata, que é aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência, cumprida
a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares e
encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Fábio Avelar, Presidente - Chico Simões - Gilberto Abramo.

ATA DA 13a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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REDAÇÃO, EM 18/12/2003

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Maria Olivia, Vanessa Lucas (substituindo esta ao Deputado Djalma
Diniz, por indicação da Liderança do PSDB) e o Deputado Laudelino
Augusto, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar pareceres sobre proposições em fase de redação final. A
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 94 e

1.05612003 (Deputado Laudelino Augusto); 1.117/2003 ( 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, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei nos 94 e 1.056/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto)
1.117/2003 (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 extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto - Djalma Diniz.

ATA DA 14 a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO, EM 18112/2003

As 114h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Olívia e os Deputados Laudelino Augusto e Djalma Diniz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final. A Presidente
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acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Propostas de Emenda à
Constituição n°55, 56/2003 e Projetos de Lei n os 126, 629 e 830/2003
(Deputado Djalma Diniz); Projetos de Lei n o

s 1.026, 1.118 e
1.132/2003 ( Deputado Laudelino Augusto). Passa-se à la Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final das
Propostas de Emenda à Constituição nos 55 e 56/2003, dos Projetos
de Lei n

o
s 126, 629, 830 (relator: Deputado Djalma Diniz) e dos

Projetos de Lei nos 1.026, 1.118, 1.132 e 1293/2003 (relator:
Deputado Laudelino Augusto). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para as reuniões extraordinárias que serão
realizadas em 19/12/2003 às 9h30min e às 14h30min, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto - Djalma Diniz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
"MENSAGEM N° 138/2003*

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por contrariedade
ao interesse público, à Proposição de Lei n° 15.852 que "Dispõe sobre
o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá
outras providências."

Ouvida, a Secretaria de Estado de Fazenda sobre a proposição
assim se manifestou sobre o inciso VIII do art. 10, a seguir vetado:

Inciso VIII do art. 10.:
"VIII - 1% (um por cento) para ônibus, microônibus, e furgão com

autorização para transporte público suplementar."

Razões do Veto:
"Cumpre-nos lembrar que o veículo denominado furgão, segundo

Maria Helena Diniz, tem a seguinte definição:

-
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Furgão. Direito Comercial.
1 - Pequeno caminhão fechado para transportar mercadorias.
2 - Carro coberto que, nas rodovias e ferrovias, é usado para

transporte de víveres e bagagens. (Diniz, Maria Helena. Dicionário
Jurídico, São Paulo: Saraiva, 1998).

Saliente-se que o veículo denominado furgão seria considerado
impróprio para o transporte coletivo de passageiros.

Pelo exposto, sugerimos que seja vetado o inciso VIII do art. 10 da
Proposição de Lei n° 15.852, por entendermos que a matéria já se
encontra disciplinada nos incisos II e IV do mesmo artigo e,
especialmente, pelo fato do veículo da espécie furgão ser impróprio
para o transporte coletivo de passageiros, contrariando o interesse
público.".

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
parcialmente a proposição em causa, as quais ora submeto à elevada
apreciação dos seus nobres pares da Assembléia Legislativa do
Estado."

Aécio Neves, Governador do Estado.
* - A Comissão Especial.
- Publicado de acordo com o texto original.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE

2003

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COM UNI CAÇÔ ES
- O Sr. Presidente despachou, em 30/1212003, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.

Sebastião Elísio da Silva, ocorrido em 18/12/2003, em Várzea da
Palma. (- Ciente. Oficie-se.)
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