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ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA 
E DECORO PARLAMENTAR, EM 16/10/2003 

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Biel Rocha, Gilberto Abramo e 
Gustavo Valadares, 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 Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a discutir e votar proposições da Comissão e solicita ao Deputado Biel 
Rocha que faça a leitura da correspondência enviada pelo Deputado 
Federal Orlando Fantazzini, Presidente do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. O Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva passa a Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Fábio 
Avelar, para que sejam apreciados requerimentos do Deputado lrani 
Barbosa (2), nos quais solicita cópia das defesas apresentadas pelos 
Deputados Durval Ãngelo e Dalmo Ribeiro Silva, na Representação no 
4/2003; e a substituição do relator da Representação no 2/2003, 
Deputado Biel Rocha. A Presidência defere o primeiro requerimento e 
solicita à assessoria que providencie as referidas cópias, mas indefere 
a segunda solicitação. O Presidente comunica que o Deputado lrani 
Barbosa apresentou sua defesa escrita, referente às Representações 
n°s 1, 2, 3, 5 e 6, dentro do prazo legal. Em 15/10/2003, foram abertos 
os prazos de instrução probatória para as referidas representações, 
que se encerram no dia 20/11/2003. A Representação no 4/2003 teve 
seu prazo de instrução probatória encerrado no dia 13/10/2003 e o 
parecer sobre ela se encontra em fase de elaboração. O Presidente 
esclarece que o inteiro teor da reunião consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária, a ser marcada posteriormente, determina a lavratura da 
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ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de novembro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar - Célio Moreira - Biel 

Rocha - Gilberto Abramo - Padre João - Gustavo Valadares. 
ATA DA 27" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 5/11/2003 
Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô 

Moraes e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau, Dinis 
Pinheiro e Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores a seguir: 
Projetos de Lei n°s 1.005 e 1.007/2003 (Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 1.006/2003 (Deputado Leonardo Quintão); 1.008/2003 
(Deputado Fábio Avelar); 1.018/2003(Deputado Paulo Piau) e 
1.082/2003(Deputado Dinis Pinheiro). Passa-se à 1 a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na oportunidade, é 
aprovado requerimento do Deputado Leonardo Quintão, em que 
solicita a inversão da pauta de modo que o Projeto de Lei no 
1 .008/2003 seja apreciado em último lugar. Os pareceres sobre os 
Projetos de Lei nos 102 e 966/2003, no 1 o turno, deixam de ser 
apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos 
respectivos relatores, Deputada Jô Moraes e Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva. Na fase de discussão dos pareceres dos relatores, Deputados 
Leonardo Quintão, Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Piau, que concluem 
pela aprovação dos Projetos de Lei nos 1 .006/, 1 .007 e 1 .018/2003 na 
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no 
1-0 turno, o Presidente defere os pedidos de vista da Deputada Jô 
Moraes. O Projeto de Lei no 1.008/2003 é retirado da pauta por não 
cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Passa-se à 3• Fase da Ordem 
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do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, é aprovado 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja 
pedida ao Secretário de Planejamento e Gestão a prorrogação, por 30 
dias, do prazo para apresentação de sugestões ao decreto que 
disciplina consignações em folha de pagamento dos servidores 
públicos estaduais. 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, 11 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -

Jô Moraes - Leonardo Ouintão. 
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS, EM 5/11/2003 
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Durval Ângelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros 
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Alencar da Silveira Jr., Célio Moreira e lrani Barbosa. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara 
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e a obter esclarecimentos sobre 
denúncia de possível favoritismo nas promoções de Juízes do 
Tribunal de Justiça do Estado e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. Vanilson Rocha, Presidente da 
Câmara Municipal de Divinópolis, e Janete de Sá, Deputada à 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, publicados no 
"Diário do Legislativo" do dia 30/1 0/2003; Cida Porto, Chefe da Divisão 
de Convênios e Gestão - Núcleo Estadual do Ministério da Saúde -
MG, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 31/10/2003; Juiz 
Doorgal Gustavo Borges de Andrada, Presidente da Associação dos 
Magistrados Mineiros - AMAGIS -, justificando sua ausência à 
audiência pública desta Comissão do dia 5/11/2003 e encaminhando 
documentos acerca das promoções por merecimento na carreira do 
Judiciário; e fax do Desembargador Gercino José da Silva Filho, 
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Ouvidor Agrário Nacional e Presidente da Comissão Especial de 
Combate à Violência no Campo, justificando sua ausência à audiência 
pública desta Comissão do dia 27/10/2003. Passa-se à 1• 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 o turno, Projeto 
de Lei n° 605/2003 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Roberto 
Ramos). Passa-se à 3• Fase da Ordern 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 Deputado Durval Ângelo (4), em que solicita sejam 
realizadas reuniões extraordinárias no dia 10/11/2003, às 14 horas, 
para tratar de assuntos de interesse da Comissão, e às 16 horas, no 
auditório da Secretaria Municipal dos Direitos de Cidadania, para 
discutir o estabelecimento de uma rede de proteção aos refugiados; 
seja realizada audiência pública para obter esclarecimentos sobre a 
morte do Cabo Cotta da PMMG, ocorrida em 3/12/2000, bem como 
dos Tenentes Márcio dos Santos e Onofre Xavier Dias; e seja 
formulado voto de congratulações com o Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH -, pelo excelente trabalho 
desenvolvido pela última gestão desse órgão. A Presidência destina 
esta parte da reunião a ouvir o convidado e registra a presença do Sr. 
Danilo Campos, Juiz de Direito da Comarca de Montes Claros, o qual 
toma 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 ao 
convidado, para que faça sua exposição. Abertos os debates, segue-
se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha. 

ATA DA21a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 6/11/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Sargento Rodrigues, Mauro Lobo, Olinto Godinho e Rogério Correia, 

'----------~ ---------' 



763 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rogério 
Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apurar denúncias de 
exploração florestal em área de preservação ambiental, sem a devida 
autorização, nos Municípios de São João do Manteninha e Nova 
Belém; e a apreciar a matéria constante da pauta. O Presidente acusa 
o recebimento do Projeto de Lei no 1 .002/2003, no 1 o turno, e informa 
que designou o Deputado Zé Maia para relatar a matéria. Passa-se à 
1 • Fase da Ordern 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, no 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 1.059/2003 (relator: Deputado Sargento 
Rodrigues, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, é aprovado em turno único, o Projeto de Lei no 1 .136/2003 
(relator: Deputado Zé Maia), que recebeu parecer por sua aprovação. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°s 1.724 a 1.727 e 1.745/2003. Passa-se à 3" Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento 
Rodrigues, em que solicita sejam convidados o Sr. Jarbas Soares 
Júnior, Procurador de Justiça, e o Diretor-Geral do Instituto Estadual 
de Florestas - IEF - , e seja convocado o Sr. Marcos César Ferreira, 
técnico do IEF, para prestarem esclarecimentos sobre as denúncias 
de exploração florestal em área de preservação ambiental nos 
municípios de São João do Manteninha e Nova Belém; e Rogério 
Correia, em que pleiteia seja solicitada ao Secretário de Defesa Social 
a instalação de um posto da Polícia Civil no Hospital Público Regional 
de Betim, conforme solicitação da representação do Sind-Saúde em 
Betim. 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 
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trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Leonardo Moreira 

- Ermano Batista. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 576/2003 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei sob 
comento visa declarar de utilidade pública o Capítulo Brasil do Fórum 
de Mulheres do Mercosul, com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Fundamentação 
O Capítulo Brasil do Fórum de Mulheres do Mercosul é sociedade 

civil sem fins lucrativos, fundada em 1995, que tem por finalidades 
essenciais coordenar e desenvolver atividades visando promover o 
ingresso de mulheres no Foro Consultivo Econômico e Social do 
Mercosul, com participação ativa em todos os seus grupos de 
trabalho. 

A entidade realiza, ainda, ações positivas para atenuar a 
discriminação da mulher no mercado de trabalho, contribuindo para o 
seu desenvolvimento sociocultural e econômico. Além disso, 
desenvolve e estimula políticas direcionadas ao meio ambiente, 
fomentando o desenvolvimento sustentado. 

Para consecução de suas atividades, procura estabelecer 
mecanismos de intercâmbio e de informação com entidades 
congêneres e órgãos públicos que atuam diretamente na questões 
atinentes ao MERCOSUL, de forma a atualizar suas diretrizes de 
trabalho e a captar recursos para a realização das finalidades 
previstas em seu estatuto. 

Opinamos, assim, pela concessão do título declaratório de utilidade 
pública à referida entidade. 
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Conclusão 

Pelas razões aludidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
576/2003. 

Sala das Comissões, 1 O de novembro de 2003. 
Márcio Passos, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.098/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em 
questão pretende declarar de utilidade pública a Associação 
Beneficente e Cultural Comunitária de Carmo do Paranaíba, com sede 
nesse município. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição de Justiça, 
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que apresentou. 
A matéria vem agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, 
conforme estabelece o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Beneficente e Cultural Comunitária é uma sociedade 

civil sem fins lucrativos, que se destaca por empreender diversas 
iniciativas em prol da comunidade. 

Tem como objetivo principal, entre outros, promover a assistência 
social e desenvolver atividades educacionais e de formação geral, 
com ênfase na promoção humana. 

Para empreender suas atividades específicas, procura parceria com 
entidades congêneres e órgãos públicos. 

Pela importância social de sua atuação, podemos considerá-la 
perfeitamente habilitada para receber o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 1 .098/2003 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Adalclever Lopes, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 603/2003 

Comissão de Direitos Humanos 
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Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.472/2001, 
dispõe sobre a criação do Relatório de Impacto de Segurança Pública 
- RISE. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/3/2003, foi a proposição 
submetida à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria 
na forma do Substitutivo n° 1. A seguir, foi a matéria submetida à 
apreciação da Comissão de Segurança Pública, que opinou pela sua 
aprovação nos termos do Substitutivo no 2, que apresentou. Vem 
agora à Comissão de Direitos Humanos, para receber parecer, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em exame cria o Relatório de Impacto de Segurança 

Pública - RISE - com o intuito de avaliar previamente os impactos 
sobre meio ambiente decorrentes da possível instalação de 
equipamentos de segurança pública, definidos como unidade 
prisional, unidade policial ou unidade ou centro de recuperação e de 
reabilitação de infratores ou de crianças e adolescentes em conflito 
com a lei. 

O Substitutivo no 2 altera a Lei no 7.772, de 8/9/80, que dispõe sobre 
a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. Tal diploma 
legal, no parágrafo único do art. 1°, define meio ambiente como "o 
espaço onde se desenvolvem as atividades humanas e a vida dos 
animais e vegetais". 

A matéria sob exame é de extrema relevância, tendo em vista que o 
impacto resultante da instalação dos citados equipamentos altera o 
ambiente e a dinâmica de vida das comunidades, podendo o estudo 
elaborado previamente sugerir o cancelamento do empreendimento 
em razão dos danos ambientais que venha causar. 

Assim sendo, a elaboração de estudo prévio sobre os impactos 
ambientais virá atender aos anseios democráticos de participação da 
sociedade nas decisões tomadas pelo poder público, permitindo que a 
população diretamente afetada opine durante os estudos para 
elaboração do Relatório de Impacto Ambiental- RIMA. 

No entanto, apesar de estarmos plenamente de acordo com os 
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termos propostos pelo Substitutivo no 2, da Comissão de 
Segurança Pública, que apropriadamente sugere que os mencionados 
equipamentos de segurança passem a ser objeto de avaliação do 
RIMA, entendemos ser necessária uma adequação com o intuito de 
assegurar à sociedade, em especial à comunidade da área afetada 
pela alteração ambiental, efetiva participação na elaboração do 
relatório de impacto. Com esse objetivo, apresentamos a Emenda no 1 
ao Substitutivo n° 2. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação da proposição nos 

termos do Substitutivo no 2, da Comissão de Segurança Pública, 
acrescido da seguinte Emenda n° 1: 

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 2 
Dê-se ao parágrafo único do art. 5°, a que se refere o art. 2° a 

seguinte redação: 
"Art. 2°- ... 
Parágrafo único - Os impactos na segurança pública, nos termos do 

art. 2° desta lei, decorrentes da instalação de delegacia de polícia, dos 
estabelecimentos penitenciários previstos no Título 111 da Lei no 
11 .404, de 25 de janeiro de 1994, e de entidades de internação de 
adolescentes em conflito com a lei, conforme o art. 123 da Lei Federal 
no 8.069, de 13 de julho de 1990, serão objeto de análise na 
elaboração dos relatórios de que trata o inciso IV do "caput" deste 
artigo, ouvidos previamente o Conselho da Comunidade, nos termos 
da Lei de Execuções Penais, o Conselho Comunitário de Segurança 
ou Defesa Social e as entidades e organizações não governamentais 
do município que atuem em segurança pública e defesa dos direito 
humanos.". 

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente e relator - Biel Rocha - Roberto Ramos. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.006/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1 .006/2003, do Presidente do Tribunal de 

Contas, regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, com a redação 
dada pela Emenda à Constituição no 57, de 15/7/2003. 
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Foi o projeto examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, 

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo no 1 . 

Cabe a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, analisar o 
mérito da proposição. 

Fundamentação 
O art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição do Estado, com a redação dada pela Emenda à 
Constituição n° 57, de 15/7/2003, revogou todas as leis que tratam de 
apostilamento no âmbito do Legislativo, do Judiciário, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas. Além disso, o citado dispositivo 
assegurou o benefício do apostilamento para os atuais detentores de 
cargo de provimento em comissão ou função gratificada, nos termos 
da lei. 

Justamente em razão deste último condicionamento, ficaram esses 
Poderes e órgãos superiores incumbidos da tarefa de encaminhar, no 
prazo de 60 dias a contar da data da promulgação da emenda, projeto 
de lei contendo as regras de transição relativas à matéria. Esse, 
portanto, é o objetivo da proposta em estudo. 

Em termos concretos, o projeto em tela estabelece que os atuais 
ocupantes de cargos em comissão terão, para fins de apostilamento, 
seu tempo de exercício no cargo computado até quando se 
aposentarem ou até o dia em dele forem afastados, desde que não 
seja a pedido ou por penalidade. Tal contagem se dará consoante as 
regras de apostilamento em vigor à data da publicação da citada 
emenda. 

Entretanto, como bem assinalou a Comissão de Constituição e 
Justiça em seu parecer para o 1 o turno, "o projeto não observa o prazo 
de transição estabelecido nas normas da Lei no 14.683, de 2003, que, 
atualmente, regula a matéria no âmbito do Poder Executivo". Diante 
disso, lembrou a citada Comissão que "a referida lei determina que a 
data limite para a contagem do tempo de serviço para fins de 
apostilamento será o dia 29/2/2004", concluindo, ao final, que, por 
uma questão de isonomia, deve ser dado "tratamento uniforme à 
matéria, qualquer que seja o servidor alcançado". 

Em razão desses argumentos, a referida Comissão apresentou o 
Substitutivo no 1, com o qual concordamos. O substitutivo, com efeito, 
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estabeleceu como data limite para o apostilamento o dia 29/2/2004, 
prazo este que preserva a situação dos atuais detentores de cargo em 
comissão no Tribunal de Contas, sem esvaziar a intenção contida no 
art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado. 

Apenas para dar mais clareza e precisão ao texto, seguindo 
literalmente o disposto no citado art. 121, acrescentamos ao "caput" 
do art. 1 o do Substitutivo no 1 o vocábulo "efetivo", após a palavra 
"servidor". 

Conclusão 
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 1 .006/2003 com a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

EMENDA N° 1 
Dê-se a seguinte redação ao art. 1 o do Substitutivo no 1: 
"Art. 1 o - Ao servidor efetivo do Quadro de Pessoal do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais aplica-se o disposto no § 1 o do art. 
121 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado, acrescentado pelo art. 4° da Emenda à 
Constituição no 57, de 15 de julho de 2003, computando-se, em dias, 
para esse fim, o tempo exercido até 29 de fevereiro de 2004.". 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Dinis 

Pinheiro - Jô Moraes - Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.018/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.018/2003, do Deputado Mauri Torres, 
regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado, com a redação dada pela 
Emenda à Constituição no 57, de 15/7/2003. 

Foi a proposição examinada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, 
analisar o mérito do projeto. 

Fundamentação 
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Em virtude da redação dada ao art. 121 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado pela Emenda à 
Constituição no 57, de 2003, ficou revogada a legislação que trata de 
apostilamento no âmbito do Legislativo, do Judiciário, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas. Restou assegurado, porém, o direito 
dos atuais detentores de cargo de provimento em comissão ou função 
gratificada, nos termos da lei. 

Por força desse condicionamento, esses Poderes e órgãos 
superiores do Estado ficaram incumbidos de remeter, no prazo de 60 
dias a contar da data de promulgação da emenda, projeto de lei 
contendo regras sobre o apostilamento dos servidores que atualmente 
ocupam cargos comissionados ou função gratificada. 

Daí a proposta sob análise, que, em linhas gerais, estabelece 
normas de transição segundo as quais aqueles servidores que, 
atualmente, ocupam cargo em comissão ou função gratificada terão, 
para fins de apostilamento, seu tempo de exercício no cargo 
computado até o dia 29/2/2004. A referida contagem se dará 
consoante as regras de apostilamento em vigor na data de publicação 
da citada emenda. 

Conforme asseverou a Comissão de Constituição e Justiça, "essas 
normas de transição estão em total harmonia com a ordem 
constitucional e infraconstitucional em vigor. Não se divisa ofensa a 
nenhum princípio ou regra jurídica superior''. 

Ademais, o projeto cuidou de seguir o mesmo prazo estabelecido 
nas normas da Lei n° 14.683, de 2003, que, atualmente, regula a 
matéria no âmbito do Poder Executivo. Evitaram-se, assim, conflitos 
no plano da isonomia. 

Diante disso, resta-nos tão-somente concordar com o 
posicionamento adotado pela citada Comissão, inclusive com o 
substitutivo por ela apresentado, que, de maneira evidente, aperfeiçoa 
a redação do tex1o em análise. 

Conclusão 
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 1 .018/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Dalmo Ribeiro 
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Silva- Dinis Pinheiro- Leonardo Quintão. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 279/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em 

análise dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial de 
serviço e dá outras providências. 

Aprovada no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, 
da Comissão de Administração Pública, retoma a matéria a esta 
Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 
178 do Regimento Interno. 

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

A proposição em exame disciplina a utilização de veículo automotor 
oficial por órgão ou entidade da administração direta e indireta do 
Estado. Cuida o projeto de estabelecer normas claras em que a 
utilização desses veículos é vedada, prevendo, ainda, os 
procedimentos necessários para coibir e punir o seu uso indevido. 

É notório que a edição de uma lei com esse fim vai ao encontro dos 
princípios constitucionais norteadores da atividade administrativa do 
poder público, notadamente os da moralidade e da eficiência, bem 
como dos anseios da população por uma administração pautada 
unicamente pelo interesse público. Aliás, este anseio é antigo: há pelo 
menos dez anos essa matéria vem sendo discutida nesta Casa, e, 
embora vários projetos de lei tenham recebido pareceres favoráveis 
das comissões, por razões outras, não lograram o êxito de 
transformar-se em norma jurídica. 

De fato, o uso de veiculo oficial de forma não amparada pelo 
interesse público configura imoralidade administrativa, que deve ser 
repudiada. Este é, pois, o objetivo do projeto de lei em estudo. 

É importante ressaltar que, no 1 o turno, a matéria sofreu 
modificações significativas, principalmente por meio do Substitutivo n° 
1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e aprovado 
em Plenário. A apresentação do substitutivo visava disciplinar a 
matéria de forma precisa, de modo a incluir no ordenamento jurídico 
uma norma que, aplicável a todos os Poderes da administração 
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Também esta Comissão apresentou, no 1° turno, emendas ao 
projeto, a fim de conferir mais efetividade à norma. Para aprimorar o 
projeto, apresentamos a Emenda no 1, com o intuito de deixar claro 
que o procedimento previsto no art. 6° do vencido não se aplica no 
caso de utilização de veículo para fins de coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados nem para busca de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas destinados a transplante, pesquisa e 
tratamento. Nesses casos, o serviço e a ordem de serviço contendo 
as informações sobre a utilização do veículo poderão ser registrados 
posteriormente e deverão ser encaminhados ao órgão competente no 
prazo de até trinta dias após efetuado o transporte. 

Apresentamos, ainda, a Emenda no 2, que determina que o agente 
policial que apreender o veículo utilizado indevidamente deverá 
encaminhar cópia do boletim de ocorrência ao órgão competente para 
apurar as irregularidades administrativas. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 

Lei no 279/2003 na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas 
n°s 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA No 1 
Acrescentem-se ao art. 6° do vencido os seguintes §§ 1 o e 2°: 
"Art. 6°- .... 
§ 1 o - Não se aplica o disposto no "caput" deste artigo às ações que 

tenham por fim atividades emergenciais ligadas à saúde, bem como à 
coleta, ao processamento e à transfusão de sangue e seus derivados 
e à busca de órgãos, tecidos e substâncias humanas destinados a 
transplante, pesquisa e tratamento. 

§ 2° - Os serviços referidos no § 1 o deste artigo poderão ser 
registrados posteriormente, e a ordem de serviço contendo as 
informações especificadas no "caput" deste artigo deverá ser 
encaminhada ao órgão competente no prazo de até trinta dias após o 
transporte.". 

EMENDA N°2 
Dê-se ao art. ao a seguinte redação: 
"Art. ao - Caberá ao agente policial lavrar boletim de ocorrência se 

~-----------~------------~ 



773 
verificada a utilização indevida de veículo automotor oficial. 

Parágrafo único - O órgão competente deverá apurar as 
irregularidades, atribuir responsabilidades e aplicar as sanções 
administrativas cabíveis.". 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva - Dinis Pinheiro - Jô Moraes - Leonardo Quintão. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 279/2003 

Dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial por órgão ou 
entidade da administração pública direta e indireta do Estado e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os veículos oficiais destinam-se exclusivamente ao serviço 

público e classificam-se em: 
I - veículo oficial de representação, destinado ao uso pelo agente 

público que tenha obrigação de representação oficial pela natureza do 
cargo ou da função; 

11 - veículo oficial de serviço, destinado ao uso pelo agente público 
que tenha necessidade de afastar-se da sede do serviço pela 
natureza do cargo ou da função. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se veículo 
oficial o veículo automotor terrestre ou aéreo e a embarcação 
pertencente a órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta ou a seu serviço, bem como o veículo de propriedade de 
órgão federal ou municipal que, ern decorrência de acordo ou 
convênio, esteja a serviço do Estado. 

Art. 2° - É vedado ao agente público utilizar, em caráter particular, 
veículo oficial para transporte próprio, de seus pertences ou de seus 
familiares. 

Art. 3° - É vedado o uso de placas não oficiais em veículos oficiais, 
bem como o de placas oficiais em veículos particulares, salvo, 
mediante autorização motivada do titular do órgão responsável pelo 
veículo, nos casos de natureza sigilosa do serviço, por motivo de 
segurança ou de necessidade da administração. 

Art. 4° - O veículo oficial de serviço pertencente a órgão ou entidade 
da administração pública direta ou indireta trará estampados a 
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Parágrafo único - O Estado terá cento e oitenta dias contados da 
data da publicação desta lei para atender ao disposto no "caput" deste 
artigo. 

Art. 5° - Serão objeto de controle pelo Estado o desempenho e o 
custo operacional dos veículos oficiais. 

Art. 6° - A utilização de veículo oficial de serviço fica condicionada à 
emissão de ordem de circulação pela autoridade responsável por seu 
uso, na qual constará: 

I - o órgão ao qual serve o veículo e sua localização; 
11 - o dia e o horário em que é permitida a circulação do veículo; 
111 - a autorização emitida pelo titular do órgão a que pertencer o 

veículo para sua utilização especial, quando for o caso. 
Art. 7° - A qualquer pessoa é facultado denunciar o uso indevido de 

veículo pertencente ao serviço público estadual. 
Art. 8° - Fica o agente policial autorizado a apreender veículo oficial 

utilizado indevidamente. 
Parágrafo único - O veículo apreendido será encaminhado ao órgão 

competente para apuração de irregularidades, atribuição de 
responsabilidades e aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

Art. 9° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator, 
quando se tratar de servidor público, às penalidades previstas no 
inciso VI do art. 246 da Lei n° 869, de 1952, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado. 

§ 1 o - Responderão pelas infrações previstas nesta lei o agente 
público que utilizar o veículo e o que indevidamente autorizar seu uso. 

§ 2° - Quando a infração envolver agente político, o fato será 
informado à Assembléia Legislativa, para que sejam tomadas as 
providências cabíveis, nos termos do art. 62, XIV, da Constituição do 
Estado. 

§ 3° - A autoridade que tiver ciência da ocorrência de irregularidade 
prevista nesta lei promoverá a sua apuração imediata e, quando o ato 
configurar improbidade ou crime, dará conhecimento do fato ao 
Ministério Público. 

Art. 1 O - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar 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. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 741/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 741/2003, de autoria do Governador do Estado, 
que autoriza o Poder Executivo a reverter à Sociedade de São Vicente 
de Paulo, no Município de Fruta!, o imóvel que especifica, foi aprovado 
nos turnos regimentais, na forma original. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 741/2003 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter à Sociedade de São 

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

Sociedade de São Vicente de Paulo o imóvel, situado no Município de 
Fruta!, com área de 1 0.220m2 (dez mil duzentos e vinte metros 
quadrados), confrontando pela frente, numa extensão de 70m (setenta 
metros), com rua sem denominação; pelo lado direito, numa extensão 
de 146m (cento e quarenta e seis metros), com rua sem 
denominação; pelo lado esquerdo, numa extensão de 146m (cento e 
quarenta e seis metros), com a Praça São Vicente; pelos fundos, 
numa extensão de 70m (setenta metros), com rua sem denominação, 
registrado sob o no 31.665, a fls. 44 do Livro 3-BV, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Fruta!. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas 

Fabiano - Antônio Genaro. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 97a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11/11/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 • Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à 
Constituição n°s 64 e 65/2003 - Projetos de Lei n°s 1.231 a 
1.236/2003- Requerimentos n°S 1.799 a 1.812/2003- Requerimentos 
da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, das Comissões de 
Saúde e de Segurança Pública, dos Deputados Doutor Viana, 
Leonardo Moreira e Mauri Torres e outro, e das Deputadas Maria 
Tereza Lara e outro (3), Maria Tereza Lara e Ana Maria Resende -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública 
e de Fiscalização Financeira, da Deputada Maria Olívia e dos 
Deputados Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro Silva (2) e Wanderley Ávila 
- Comunicação não Recebida: Comunicação do Deputado Chico 
Simões - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Alberto Bejani, 
lvair Nogueira, Dinis Pinheiro, Sargento Rodrigues e Roberto Carvalho 
- 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissão Especial dos Aeroportos -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho 
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Leonardo Moreira, 
Mauri Torres e outros, e Doutor Viana; deferimento - Discussão e 
Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 
741/2003; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos 
das Comissões de Saúde e Segurança Pública e das Deputadas 
Maria Tereza Lara e outro (3), Ana Maria Resende e Maria Tereza 
Lara; aprovação - 2" Fase: Discussão e Votação de Proposições: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1 .078/2003; discurso 
do Deputado Rogério Correia; questões de ordem; chamada para a 
recomposição do número regimental; existência de quórum para a 
continuação dos trabalhos; questão de ordem; discurso da Deputada 
Jô Moraes; questões de ordem; chamada para a recomposição do 
número regimental; inexistência de quórum para a continuação dos 
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trabalhos; questão de ordem - Encerramento - Ordem do dia. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília 
Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa- lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia 
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Marília Campos- Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - 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) - Às 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. 

1" Parte 
1 • 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 Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
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Do Sr. Odelmo Leão, Secretário de Agricultura, prestando 

informações relativas ao Requerimento n° 1.486/2003, da Comissão 
Especial da Cafeicultura Mineira. 

Do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Ciência e Tecmnologia, 
agradecendo convite para participar de reunião da Comissão de 
Saúde.(- À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando os 
demonstrativos contábeis referentes a setembro de 2003. 

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do 
DER-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n° 
885/2003, do Deputado Leonardo Moreira. 

Do Sr. José Antônio dos Reis, Reitor da Universidade do Estado de 
Minas Gerais, solicitando à Casa a apresentação de emenda ao 
orçamento a qual destine recursos à referida Universidade. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Coordenador da Câmara 
Setorial do Açúcar e do Álcool do Estado de Minas Gerais, pedindo a 
rápida tramitação do Projeto de Lei no 1 .056/2003. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei no 1.056/2003.) 

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do 
Governador do Estado, em atenção ao Requerimento no 1.447/2003, 
do Deputado Paulo Cesar, agradecendo voto de congratulações 
proposto pelo referido requerimento. 

Do Sr. Robson Braga do Andrade, Presidente do Sistema FIEMG, 
em atenção ao Ofício n° 2.964/2003/SGM, indicando o Sr. Olavo 
Machado Júnior como seu representante em audiência pública da 
Comissão de Turismo. (-À Comissão de Turismo.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 64/2003 
Acrescenta parágrafo ao art. 225 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 225 da Constituição do Estado fica acrescido do 
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seguinte § 3°: 

"Art. 225- ........... . 
§ 3° - Aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade nos 

transportes coletivos urbanos mediante apresentação da carteira de 
identidade ou de trabalho, sendo vedada a exigência de qualquer 
outra forma de identificação.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, de de 2003. 
João Biliar - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Fábio Avelar -

Wanderley Ávila - lrani Barbosa - André Quintão - Paulo Cesar -
Ermano Batista - José Henrique - Leonídio Bouças - Dimas Fabiano -
Laudelino Augusto - Jô Moraes - Sidinho do Ferrotaco - Jayro Lessa -
Carlos Pimenta - Gustavo Valadares - Antônio Andrade - Leonardo 
Moreira - Bonifácio Mourão - Adelmo Carneiro Leão - Doutor Ronaldo 
- Dinis Pinheiro - Sebastião Navarro Vieira - Alencar da Silveira Jr. -
Olinto Godinho - Lúcia Pacífico - Paulo Piau - Mauro Lobo - Doutor 
Viana - Dilzon Melo - Rogério Correia - Célio Moreira - I vai r Nogueira -
Pastor George - Dalmo Ribeiro Silva. 

Justificação: Justifica-se o acréscimo do § 3° ao art. 225 da 
Constituição do Estado, tendo em vista a lei sancionada pelo Governo 
Federal- Estatuto do Idoso-, que, em seu Capítulo 1 O- Do Transporte 
-, no art. 39, § 3°, diz que: 

"no caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 
(sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação 
local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos 
meios de transporte previstos no 'caput' do referido artigo". 

O Projeto de Lei Federal no 57/2003, aprovado pelo Congresso 
Nacional, em sua redação final, diz, no Título 1 - Das Disposições 
Preliminares -, em seu art. 1°, que, a partir da promulgação da 
matéria, "é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os 
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos". 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos 
termos do art. 201 do Regimento Interno. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 65/2003 
Altera a redação do art. 226 da Constituição do Estado. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 226 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 226 - Para assegurar a efetiva participação da sociedade, nos 

termos do disposto nesta seção, serão criados o Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual dos 
Direitos do Portador de Deficiência e o Conselho Estadual do Idoso, 
obrigando-se todos os municípios do Estado de Minas Gerais a criar o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o 
Conselho Municipal dos Direitos do Portador de Deficiência e o 
Conselho Municipal do Idoso, por legislação própria.". 

Art. 2° - Fica revogado o art. 89 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. 

Art. 3° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos do Portador de 
Deficiência e o Conselho Municipal do Idoso deverão ser instituídos 
em noventa dias. 

Art. 4°- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2003. 
João Bittar - Fábio Avelar - José Henrique - lrani Barbosa -

Wanderley Ávila - Antônio Andrade - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro -
Leonídio Bouças - Dimas Fabiano - Ermano Batista - Jayro Lessa -
Adalclever Lopes - Jô Moraes - Sidinho do Ferrotaco - Carlos Pimenta 
- Laudelino Augusto - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Leonardo Moreira - André Quintão - Adelmo Carneiro 
Leão - Doutor Ronaldo - Alencar da Silveira Jr. - Sargento Rodrigues -
Olinto Godinho - Lúcia Pacífico - Paulo Piau - Paulo Cesar - Doutor 
Ronaldo - Rogério Correia - lvair Nogueira - Célio Moreira - Pastor 
George. 

Justificação: Justifica-se esta emenda em razão da lei sancionada 
pelo Governo Federal referente ao Estatuto do Idoso, que vem definir 
na legislação uma forma real na defesa dos interesses dos idosos em 
várias fases, garantindo mesmo outros direitos no que se refere à 
saúde dos idosos e apenando com rigor os crimes cometidos contra 
eles. 

Essa lei se destina a regularizar os direitos do idoso, assegurando 
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às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos proteção da vida 
e da saúde, incluindo o gozo dos direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, assegurando-lhes por lei todas as oportunidades e 
facilidades para preservação da saúde física e mental, o seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, com condições 
de liberdade e dignidade. Para que possamos proteger e fazer cumprir 
o Estatuto do Idoso no País, em nosso Estado e em todos os 
municípios, achamos por bem apresentar esta emenda, que obriga os 
municípios a se preocuparem com os idosos. A criação do Conselho 
Municipal do Idoso se justifica em razão de que esse órgão, estando 
implantado nos respectivos municípios, facilitaria as formas de 
repasse e benefícios disponibilizados pelos Governos Federal, 
Estadual e Municipal, aplicando-se o art. 5° do Capítulo 111 da Lei no 
8.842, de 4/1/94, que trata da política nacional do idoso, define como 
competências nas organizações e nas gestões da política do idoso a 
estruturação dos Conselhos Nacional, Estadual e do Distrito Federal e 
dos Conselhos Municipais do idoso. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos 
termos do art. 201 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.231/2003 
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos São Judas Tadeu, 

localizado no Município de Matozinhos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos São 

Judas Tadeu, com sede no Município de Matozinhos. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2003. 
Olinto Godinho 
Justificação: O Lar dos Idosos São Judas Tadeu, localizado no 

Município de Matozinhos, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, 
com personalidade jurídica de direito privado. Tem por objetivo a 
prestação de atendimentos beneficentes e filantrópicos. 

A referida entidade encontra-se registrada no Cartório do Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Matozinhos, sob o no 21 O, a 
folhas 50 e verso do livro n° A-2. 

Tem diretoria composta de pessoas idôneas, que não percebem 
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remuneração pelo exercício dos respectivos cargos. Em caso de 
dissolução da entidade, seu patrimônio reverterá a entidade 
congênere inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Ademais, preenchendo a entidade todos os requisitos da Lei n° 
5.830, de 1971, modificada pela Lei no 12.972, de 27/7/98, aguardo de 
meus pares a aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .232/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Solidariedade Brasii-Togo, 

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

Solidariedade Brasii-Togo, com sede no Município de Coronel 
Fabriciano. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2003. 
Chico Simões 
Justificação: A Associação Solidariedade Brasii-Togo, com sede no 

Município de Coronel Fabriciano, é organização não governamental 
que tem como objetivos precípuos desenvolver ações para resgatar a 
dignidade de crianças e adolescentes carentes, fortalecendo sua 
cidadania, e atuar na promoção do voluntariado e dos direitos 
humanos. É uma associação civil, sem fins lucrativos, e seus Diretores 
não são remunerados pelo exercício de seus cargos, conforme 
consubstanciado no parágrafo único do art. 11 do estatuto da 
entidade. 

Para o desenvolvimento de suas ações, a Associação Solidariedade 
Brasii-Togo criou o Projeto Calço, que presta assistência e estimula 
adolescentes de 14 a 18 anos que já tenham se desligado de 
entidades de assistência a sobreviverem por si mesmos. 

Considerando-se o trabalho desempenhado e os benefícios que a 
entidade presta à comunidade, solicitamos o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .233/2003 
Declara de utilidade pública a Fundação Monique Leclercq, com 

sede no Município de São Domingos do Prata. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Monique 

Leclercq, com sede no Município de São Domingos do Prata. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2003. 
Chico Simões 
Justificação: A Fundação Monique Leclercq, com sede no Município 

de São Domingos do Prata, é uma organização não governamental 
que tem como objetivo precípuo o desenvolvimento de ações para 
resgatar a dignidade de crianças e adolescentes carentes, 
fortalecendo sua cidadania. 

Constitui-se uma entidade de fins filantrópicos que assiste, por meio 
do Projeto Educar para Crescer, cerca de 214 crianças e 
adolescentes, oferecendo-lhes reforço escolar e alimentação. As 
crianças e os adolescentes também participam de atividades de 
entretenimento, como prática de esportes, aulas de teatro, música e 
artes. 

Dentro da proposta pedagógica da Fundação Monique Leclercq, 
existe uma grande preocupação com a preservação ambiental. Esse 
trabalho é desenvolvido não apenas de forma prática, mas também 
com conscientização nas salas de aula. 

A Fundação recebe apoio de voluntários que prestam serviços de 
assistência pedagógica, fisioterápica, fonoaudiológica e belas artes. 
Por meio de convênios, é também possível a implantação de oficinas 
profissionalizantes com cursos de "office boy" e datilografia, por 
exemplo. Vale ressaltar que alguns dos alunos já conseguiram até 
mesmo emprego no concorrido mercado de trabalho. 

Considerando o trabalho desempenhado e os benefícios que a 
entidade presta à comunidade, solicitamos o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
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Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 
João de Deus, corn sede no Município de São Lourenço. 

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

Moradores do Bairro João de Deus, com sede no Município de São 
Lourenço. 

Art. 2° - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro João de Deus, 

fundada em julho de 1995 em São Lourenço, é sociedade civil, sem 
fins lucrativos, que tem como objetivo representar o bairro perante o 
poder público, defender os interesses legais do bairro e de seus 
moradores e congregar a comunidade para discussão destes 
interesses, bem como promover benefícios em prol dos moradores 
carentes, no que diz respeito à alimentação, saúde, habitação, 
educação, etc. 

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos 
por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, no termos do art. 188, c/c 
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .235/2003 
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural Francisco de Paula 

Leopoldino Araújo - Chico Boticário, com sede no Município de Rio 
Novo. 

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

Francisco de Paula Leopoldino Araújo - Chico Boticário, com sede no 
Município de Rio Novo. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2003. 
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Luiz Fernando Faria 
Justificação: A Fundação Cultural Francisco de Paula Leopoldino 

Araújo - Chico Boticário é uma entidade sem fins lucrativos, sendo 
uma de suas finalidades manter o funcionamento do arquivo do 
Museu Histórico do Município de Rio Novo, levantando e conservando 
o acervo, incentivando o estudo e a pesquisa de fatos históricos, 
documentos, fotos, filmes, jornais, revistas e objetos que se 
relacionem com a história do Município de Rio Novo e cidades 
vizinhas. 

Além de merecer o título declaratório pelos relevantes serviços 
prestados, a entidade se torna apta a recebê-lo por preencher os 
requisitos legais, razão pela qual conto com a anuência dos nobres 
pares para a aprovação do projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.236/2003 
Declara de utilidade pública a Academia Paraguaçuense de Letras, 

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

Paraguaçuense de Letras, com sede no Município de Paraguaçu. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: A Academia Paraguaçuense de Letras, com sede no 

Município de Paraguaçu, fundada em 1998, é uma entidade sem fins 
lucrativos que tem por finalidade difundir a cultura da língua pátria e 
da literatura, promovendo e apoiando ações de cunho literário e 
cultural. 

Para motivar os associados a estabelecer relações literárias e 
estreitar laços de amizade, mantém intercâmbio permanente com 
entidades congêneres em outros municípios. 

A documentação apresentada está em consonância com a Lei no 
12.972, de 27/7/98, que contém os requisitos para a declaração de 
utilidade pública. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Educação, para delibração, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.799/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Uruana de Minas pelo transcurso de seu 8° aniversário de 
emancipação. 

N° 1.800/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Unaí pelo transcurso de seu 60° aniversário de emancipação. 

N° 1.801/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Tiros pelo transcurso de seu 80° aniversário de emancipação. 

N° 1.802/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Presidente Olegário pelo transcurso de seu 65° aniversário de 
emancipação.(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.803/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Imprensa Oficial pelo 
transcurso de seu 112° aniversário de criação. (- À Comissão de 
Transporte.) 

N° 1 .804/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Wilson Francisco 
Nepomuceno, Presidente do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Município de Santos Dumont, pelo brilhante 
trabalho que vem realizando à frente da entidade. (- À Comissão do 
Trabalho.) 

N° 1.805/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Sete Lagoas pelo transcurso do 123° aniversário de sua emancipação. 
(-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.806/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à COPASA-MG pela conquista do 
Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento. (- À Comissão de 
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Administração Pública.) 

No 1.807/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 
formulado apelo à Ministra do Meio Ambiente com vistas a que os 
recursos recebidos pela Agência Nacional de Águas sejam destinados 
prioritariamente à construção de estações de tratamento de esgotos. 
(-À Comissão de Saúde.) 

N° 1.808/2003, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Diretoria da Embaré Indústrias 
Alimentícias S. A. por ter sido reconhecida pelo Grupo Valor 
Econômico como uma das 40 maiores empresas do Brasil. 

N° 1.809/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
sejam encaminhadas ao Secretário e ao Secretário Adjunto do 
Turismo propostas de ação legislativa referentes à Estrada Real, 
apresentadas em audiências públicas realizadas nesta Casa. (-
Distribuídos à Comissão de Turismo.) 

N° 1.810/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH - pelo trabalho desenvolvido 
pela última gestão, sobretudo pela Comissão de Indenização às 
Vítimas de Tortura. 

N° 1.811/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. João Batista de Oliveira 
por ter assumido a coordenação da Comissão de Indenização às 
Vítimas de Tortura. 

N° 1.812/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social, com vistas a que 
providencie a instalação de um posto da Polícia Civil no Hospital 
Público Regional de Betim. 

Da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, solicitando sejam 
adotados por esta Casa, para aquisição de pó de café, os critérios de 
qualidade sugeridos pelo IMA. (-À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões 
de Saúde e de Segurança Pública, dos Deputados Doutor Viana, 
Leonardo Moreira e Mauri Torres e outro, e das Deputadas Maria 
Tereza Lara e outro (3), Maria Tereza Lara e Ana Maria Resende. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 
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de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira, da Deputada 
Maria Olívia e dos Deputados Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro Silva (2) 
e Wanderley Ávila. 

Comunicação não Recebida 
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação: 

COMUNICAÇÃO 
Do Deputado Chico Simões, notificando o falecimento do Sr. Olímpio 

Peres Munhoz, ocorrido em 29/10/2003, nesta Capital. (- Idêntica 
comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, senhoras e senhores 

parlamentares, amigos que nos visitam e que nos acompanham pela 
TV Assembléia, gostaria que os nobres e inteligentes Deputados do 
PT aqui estivessem, mas espero que cheguem ao Plenário até o 
término de minhas palavras. 

Por mais uma vez, falarei sobre o Sr. Brasiliense, Presidente do 
Conselho Nacional do Trânsito - CONTRAN. Disse, há um mês, que 
esse cidadão, com todo o respeito, está no lugar errado, pois não 
conhece absolutamente nada sobre o Código de Trânsito Brasileiro 
nem sobre a hierarquia das leis. Desconhece a Constituição, e que ela 
foi promulgada em outubro de 1988. 

Primeiro, faz uma resolução proibindo o uso de placas de 
sinalização para indicação dos radares existentes em todo o Brasil. 
Comete o seu primeiro erro e deixa para todos os brasileiros a 
interrogação: essa proibição de colocar placas de sinalização para o 
radar, seja ele móvel ou fixo, não teria o interesse, não muito claro, de 
que as pessoas sejam multadas, cada vez mais, com os radares 
colocados nos municípios do Brasil? 

Não pode existir uma lei específica para tirar uma placa. Se tirarem 
a placa de indicação do radar, devem-se tirar também as de curva 
perigosa, de cruzamento perigoso e de parada de ônibus. Placa é 
uma coisa só. O Código de Trânsito Brasileiro diz claramente que a 
sinalização tem de existir, porque promove a educação. 

Está chegando a este Plenário o Deputado Biel Rocha, do PT, 
pessoa por quem tenho grande admiração, amicíssimo do nosso 
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Presidente Lula, que, em algumas ocasiões, em seus improvisos, 
comete alguns erros, o que é normal. Nos seus improvisos, até se nos 
comparássemos a índios, seria bom para nós. Daqui a pouco - quem 
sabe? - andaremos com flechas e de tangas! Mas isso é outro 
assunto. 

O Sr. Brasiliense, do CONTRAN, publicou resolução proibindo o uso 
de placas para radares. V. Exa. foi o primeiro a levantar a voz e dizer 
que ele estava errado. Não satisfeito, o Sr. Brasiliense publicou a 
Resolução no 129, que diz no art. 5°: entra em vigor em 180 dias, após 
sua publicação. O que entra em vigor em 180 dias? No art. 5°, inciso 
LV, da Constituição Federal, está o direito de defesa e contraditório. 
Há cinco anos, vimos lutando por isso. Ele faz uma resolução para 
cumprir-se a Constituição. Não dá para entender! 

A Constituição tem de ser obedecida desde outubro de 1988. 
Portanto, uma resolução não nos obrigará a obedecer à Constituição. 
V. Exa. é um dos homens inteligentes do PT. Há cabeças 
inteligentíssimas nesse partido, tanto que fui para o PTB. Devemos 
informar-lhe que uma resolução não nos obriga a obedecer à 
Constituição. Ele abre um precedente para que todos aqueles que 
foram multados e perderam pontos na carteira entrem na justiça para 
reaver o dinheiro e os pontos perdidos. Por meio da resolução, 
reconhece que não há validade alguma em cima da Constituição, 
Carta maior do País. Reconhece que existe o art. 5°, LV, que é o 
direito de defesa e contraditório para o brasileiro naturalizado no 
Brasil. 

Quem redigiu deve ter sido ele próprio, pois já mostrou seu grau de 
inteligência. No art. 5°, diz que entra em vigor em 180 dias da sua 
publicação e, no art. 6°, na sua publicação. Ou entra em 180 dias ou 
entra imediatamente. Ele abre um precedente. Ninguém duvida da 
inteligência do Presidente Lula, que tem demonstrado determinação, 
coragem e que tem razão em alguns assuntos polêmicos. Não posso 
admitir que um homem desses pertença a uma equipe de homens tão 
inteligentes em Brasília, dirigindo um Conselho, que nem conselho 
tem. O CONTRAN é um Conselho formado, mas não há conselho. 
Logo, delibera sozinho. 

Não sou a favor de velocidade e de abuso nas estradas, mesmo 
porque viajo de carro, assim como os Deputados Sebastião Helvécio, 
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Biel Rocha e Pastor George. Não temos avião. Há um fabuloso 
aeroporto em Goianá, para descer "boeing", mas não há passageiro 
nem para teco-teco. Não queremos abuso, mas não é terceirizando 
radares de aproximadamente R$90.000,00 cada um que resolveremos 
o problema. Quem se deixa terceirizar, quer ganhar dinheiro. Quanto 
mais multar o cidadão, mais encherá o bolso. O radar deve existir, 
mas é preciso um estudo que mostre que a região apresenta alto 
índice de acidentes. Isso está no art. 242 do Código de Trânsito 
Brasileiro e deve ser obedecido, mas não o é. Virou comércio, 
indústria das multas. 

Solicito ao meu amigo Biel Rocha, essa figura simpaticíssima de 
Juiz de Fora, que leve ao conhecimento de alguém mais ligado ao 
Presidente da República que o Sr. Brasiliense não pode continuar 
onde está, pelo menos não pode continuar em Brasília. Desconhece 
que resolução não obriga ninguém a obedecer à Constituição, que, 
por si, deve ser obedecida, pois é a Carta Magna do País. Devemos 
lembrar-lhe que, de acordo com o art. 5°, inciso LV, o direito de defesa 
e contraditório existe para todos. Na Constituição não existe qualquer 
parágrafo estabelecendo que não se aplica aos motoristas. É um 
direito de todos, tanto faz um motorista ou um cidadão que comete 
determinado crime. 

O Sr. Brasiliense publicou a Resolução no 192. Tomou para si esse 
direito, a fim de que o cidadão brasileiro obedeça à Constituição. É um 
homem fantástico. 

O Deputado Biel Rocha (em aparte) - Agradeço o aparte. Com 
certeza, V. Exa. é bastante preocupado - demonstra isso há muitos 
anos - com questões relativas ao trânsito em nosso Estado. Sou 
testemunha do seu empenho em denunciar os problemas gerados 
pela legislação, como os radares. Há alguns meses, V. Exa., desta 
tribuna, fez comentários sobre a Resolução no 29, do CONTRAN. Em 
aparte, coloquei-me à disposição para procurar a Bancada do PT na 
Câmara Federal. Estivemos com o Sr. Brasiliense, durante a 
Conferência das Cidades, quando debatemos esse problema. Ele é 
Presidente do Conselho Nacional de Trânsito. Vamos apurar se foi 
fruto de um debate. Desejamos saber por que foi publicada a 
Resolução no 129, que até mesmo atende a uma solicitação que V. 
Exa. fez em várias oportunidades. 
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O Deputado Alberto Bejani - Deputado, não existe Conselho. O 

Sr. Brasiliense está só, não formou Conselho. 
O Deputado Biel Rocha (em aparte) - O que já é uma deficiência. 

Assumimos com V. Exa. o compromisso de buscar informações, que 
traremos o mais breve possível ao conhecimento desta Casa. 

O Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Deputado Biel Rocha. V. 
Exa., cuja inteligência é brilhante, sabe que nada nos faz cumprir a 
Constituição a não ser a própria Constituição. Resolução alguma fará 
com que o cidadão obedeça ao que está escrito desde outubro de 
1988, quando foi promulgada a nossa Constituição. O Sr. Brasiliense, 
com todo respeito que tenho pelo PT, abre um precedente, 
possibilitando que todos entrem na justiça para recuperar o dinheiro 
de multas que pagaram, além de tentar a retirada dos pontos 
perdidos. Não tenho dúvidas de que V. Exa. nos trará respostas em 
pouco tempo. Obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Depuatado lvair Nogueira. 
O Deputado lvair Nogueira* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, hoje tive a oportunidade de visitar o CERESP de Betim. 
Lamentavelmente, verificamos o enorme prejuízo causado pelos 
presos, de domingo à noite até agora. Tal perda só poderá ser 
apurada após a negociação final, que deve estar ocorrendo neste 
momento. Na nossa opinião, pelo que constatamos "in loco", haverá 
grande dificuldade para se manter os presos naquele presídio. Mandar 
30 detentos para Neves e para Contagem não resolverá o problema. 

Há poucos dias, houve certa facilitação por parte da direção do 
CERESP, que concedeu regalias aos presos, como permitir que 
pudessem freqüentar alguns bares. Há 30 dias, ficamos sabendo da 
morte de três jovens no loca I. 

Falo tudo isso, porque, desta tribuna, denunciei fatos que vêm 
ocorrendo no setor da segurança pública. A falta de segurança não 
está localizada apenas em Betim ou no Estado. Trata-se de um 
problema nacional. Temos de tomar algumas medidas. Na época da 
construção desse CERESP, houve o compromisso velado do ex-
Secretário de que só entrariam presos da Comarca de Betim naquele 
presídio. O Governo anterior firmou esse compromisso, mas isso não 
aconteceu. O CERESP tem capacidade para 400 detentos, porém 
está hoje com o dobro. A metade veio de fora. Por isso encontramos 
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grande barreira na hora de levar um CERESP, uma penitenciária 
ou outro nome parecido para o interior. Nenhum Prefeito aceita a 
instalação de uma dessas unidades na sua cidade, porque os 
compromissos não são respeitados. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Cumprimento V. 
Exa. ao tratar de assunto de extrema relevância: segurança pública. O 
problema não envolve apenas a Comarca de Betim, que V. Exa. 
representa tão bem nesta Casa, mas todo o Estado. 

Aproveito a oportunidade para cumprimentar os Policiais Civis e 
Militares que estiveram presentes desde o início da rebelião, cujo 
desfecho está acontecendo de maneira tranqüila, haja vista que não 
tivemos perda de vidas. Houve ação firme e contundente por parte 
das nossas polícias, as quais parabenizamos. 

V. Exa. aborda o assunto com muita propriedade. Existe resistência 
enorme dos Prefeitos e das próprias comunidades. 

Devemos apoiar e divulgar o modelo APAC, que já existe em ltaúna 
e Nova Lima, para que cada comarca abrigue seus presos. Nenhuma 
cidade pode ser castigada recebendo tantas penitenciárias, como 
Ribeirão das Neves, enquanto outras não têm sequer um CERESP. A 
sede da comarca deve ter uma penitenciária ou um CERESP, até 
mesmo para que as rebeliões por transferência sejam evitadas. Isso 
ameniza a situação de intranqüilidade das comunidades. Parabenizo 
V. Exa. Sei que poderemos contar com as Polícias Civil e Militar, 
nesse episódio em que elas próprias encontram dificuldades devido a 
deficiências de infra-estrutura. 

O Deputado lvair Nogueira* - É verdade. É preciso ressaltar que as 
polícias fizeram um bom trabalho, de competência e paciência, e 
ninguém saiu lesado. O Governador Aécio Neves herdou um sistema 
penitenciário falido, necessitando de muitos investimentos para 
colocá-lo, ao menos, próximo do ideal. Foi grande o esforço para as 
inaugurações em Pará de Minas, São Joaquim de Bicas e Uberlândia. 
Por outro lado, não basta o Governador querer. Esse plano deve ser 
colocado em prática rapidamente, pois trata com muita eficácia a ação 
conjunta das duas polícias. Porém, ainda deverá haver um namoro 
entre elas. Vemos cidades com 20 mil habitantes sem Delegado ou 
viatura policial, o que traz muitos constrangimentos, pois os bandidos 
estão reconhecendo essa fragilidade do interior. Convoco as 
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lideranças de Betim para irmos até o Governador pedir que a 
Secretaria de Segurança Pública cumpra o prometido. Do contrário, os 
CERESPs estarão sempre lotados, sem condições de segurança, e a 
região metropolitana mais violenta a cada dia. Prova disso foi o 
assassinato do pai do Prefeito de São Joaquim de Bicas, cidade 
pacata que vem sofrendo com a falta de segurança. Quanto à cidade 
de Betim, não queríamos amedrontar a população, mas temos de 
denunciar, pois até os investidores estão afastando-se. 

Espero que esse plano de ação montado pela Secretaria de 
Segurança possa apresentar um projeto, com uma força-tarefa para 
combater principalmente os bandidos que vêm para o Estado. Se o 
Estado não tomar as providências adequadas, em pouco tempo 
ficaremos numa situação insustentável pela falta de segurança e 
seremos outra São Paulo. 

Ressalto que depositamos toda a confiança no Governador Aécio 
Neves, pois sabemos da sua luta e das suas idas a Brasília para exigir 
investimentos do Governo Federal nas penitenciárias, na tentativa de 
acabar com esse barril de pólvora na RMBH. Não bastam soluções 
mágicas para o problema, como, por exemplo, levar os presos para 
Ribeirão das Neves ou para Contagem. 

Por que há tanta resistência à APAC? O Deputado Sargento 
Rodrigues tem razão, a APAC é uma entidade séria, que deu certo em 
ltaúna. Não entendemos tamanha resistência a ela, já que o custo 
para manter um preso sob o comando da Secretaria de Segurança é 
elevado, enquanto, na APAC, é reduzido. Não há, por parte das 
autoridades, movimento para aceitar e implantar esse sistema. 

Hoje acredito que temos de separar os criminosos pelos tipos de 
crimes cometidos, senão ficaremos numa situação insustentável. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Cumprimento-o pela 
sua ação no cadeião de Betim. Sabemos que houve vários problemas 
lá, com a rebelião. V. Exa. disse-nos como o cadeião foi totalmente 
destruído. Quanto custa isso para o Governo? Além do mais, coloca 
os detentos numa situação - como temos dito - de escola do crime. 
Esse sistema penitenciário está falido e não pode continuar. 

Ausentei-me do Plenário para conversar com a assessoria da 
bancada e não ouvi todo o pronunciamento de V. Exa., mas já 
conversamos sobre isso. Quero propor uma visita da Comissão de 
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Segurança Pública ao Governador para pedir que acabe com os 
cadeiões no Estado e nunca mais construa um. Os que estão aí 
podem ser transformados. Em Bicas, por exemplo, sabemos que se 
iniciou um trabalho para receber detentos. A comunidade e o Prefeito 
não querem esse sistema. Portanto, é impossível dar certo. Já 
solicitamos - e a solicitação já foi aprovada - a realização de uma 
audiência pública à Comissão de Segurança, para debater o assunto 
em Três Corações. Temos de unir esforços para erradicar do Estado 
esse sistema penitenciário. 

Quero mais uma vez cumprimentá-lo e deixar a sugestão de que V. 
Exa. tome a iniciativa de solicitar essa visita, com urgência, pois não 
podemos ficar nessa situação. 

Aproveito para deixar as nossas condolências à família do Zinho, 
Prefeito de Bicas, que ontem perdeu seu pai, de maneira trágica. Às 
22 horas, ele estava em casa dormindo, quando houve um assalto, e 
foi barbaramente assassinado. Era um homem respeitável e foi 
Prefeito da cidade. Todos os moradores estavam no enterro. Não 
queremos a morte de ninguém; não queremos a morte dos detentos, 
queremos a sua recuperação. Mas estamos indignados com a 
situação de violência. Cabe não apenas ao Governo do Estado, mas 
também a toda a sociedade, com a parceria dos Governos Federal e 
municipal, mudar radicalmente a situação. 

Portanto, ressalto que estaremos juntos para mudar esse quadro. 
Obrigada. 

O Deputado lvair Nogueira* - A sugestão de V. Exa. é ótima. O 
sistema está falido e, devido ao número de detentos, não recuperará 
ninguém. Devemos enxergar o Governador como parceiro na busca 
de soluções cabíveis à segurança digna. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, imprensa, visitantes, o tema segurança talvez seja o mais 
discutido e debatido não apenas em Minas, mas também no País. O 
Governador Aécio Neves viajou para desenvolver esforços com os 
Estados do Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, visando ao 
aperfeiçoamento das ações das Polícias Civil, Militar e Federal, e para 
amenizar o problema que atormenta os brasileiros. 
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Essa violência motiva-nos a ocupar esta tribuna de forma 

surpreendente e triste. A Deputada Maria Tereza Lara referiu-se ao 
grave fato ocorrido em São Joaquim de Bicas, no último domingo, às 
22 horas. Dois jovens bem vestidos adentraram a residência simples e 
cordial de um homem de bem, pai exemplar e avô de família 
maravilhosa, que nos enche de orgulho. Os jovens, de forma bárbara 
e desumana, em tentativa de assalto, deixaram os parentes - filhos, 
sobrinhos e sobrinhas - desse senhor em cômodos e deslocaram-se 
para o quarto do Sr. Gabriel de Resende, carinhosamente conhecido 
por Sinhozinho, eleito duas vezes Prefeito de Igarapé e pai do Prefeito 
de São Joaquim de Bicas. Assustado, o querido Sinhozinho levantou-
se, e os assaltantes, temendo reação, desferiram-lhe três tiros 
mortais, de forma irracional, fugindo rapidamente da cidade. 

Tais fatos entristecem nosso coração, mas não devemos ater-nos 
tão-somente às dificuldades, às tristezas e aos sofrimentos. Pelo 
contrário, devemos avaliar e ressaltar o tamanho da nossa força, 
motivação e fé, para superar os grandes problemas e transtornos que 
incomodam a vida de milhares de mineiros. 

O Sinhozinho não resistiu aos tiros. Ontem, em São Joaquim de 
Bicas, fomos ao seu sepultamento. Era um ser humano honrado, 
honesto, possuidor de humildade franciscana e dotado de mente 
privilegiada. Era homem de bem, que, com muita dignidade, participou 
da construção da história de Igarapé e de São Joaquim de Bicas. 
Aliás, conhecia-o desde os meus 5 anos. Deus deu-me a 
oportunidade de desfrutar dessa amizade, que, certamente, enalteceu 
a minha humilde pessoa, o povo de São Joaquim de Bicas e de 
Igarapé, enfim, todos que o conheceram. 

A história de Sinhozinho confunde-se com a de São Joaquim de 
Bicas e de Igarapé. Sempre foi um orgulho para todos, um amigo 
carinhoso e querido. Com exatidão e precisão, simboliza os valorosos 
atributos de um ser humano, de um cristão e um honrado homem 
público, que sempre foi. 

Sr. Presidente, diante dessa tragédia, com o coração entristecido 
pelo que ocorreu em São Joaquim de Bicas, convoco as Deputadas e 
os Deputados a promovermos um debate mais intenso e pujante 
sobre a segurança de Minas Gerais, além de uma reflexão mais 
profunda e criteriosa sobre o exato papel da Comissão de Direitos 
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Humanos. Será que essa Comissão retrata a verdade maior e 
absoluta em qualquer ação que pratique? Será que tudo que se fala 
nessa Comissão retrata e sintetiza tão-somente a veracidade dos 
fatos? Esse é um questionamento deste humilde Deputado. Espero 
que esta Casa tenha a oportunidade de rever logicamente a função, a 
ação e o conceito de direitos humanos. 

Hoje, a primeira coisa que se vê, quando o policial age de maneira 
mais rigorosa e rígida ao deparar-se com um bandido cruel, é a ação 
de direitos humanos. 

Deputadas e Deputados, nesta Casa, onde me encontro há alguns 
anos, nunca vi Comissão de Direitos Humanos tratar das vítimas, ou 
seja, das pessoas sofridas, com o coração dolorido. Será que essa 
Comissão realmente cumpre com o seu dever? Será que as suas 
ações são adequadas, oportunas e devidas? 

Iniciaremos uma discussão de maneira bastante intensa. 
Certamente, esta Casa não deixará escapar esta oportunidade. 
Intensificaremos o debate de idéias, o confronto de pensamento e de 
ações, para que encontremos o melhor caminho de evitar-se a tortura 
e ações que sejam empecilhos para que a polícia apure da maneira 
mais rígida, correta e rigorosa. 

Pergunto, Sr. Presidente, se tudo que é dito e feito por um Promotor 
ou pelo Ministério Público é uma ação devida, revestida da legalidade 
e da justiça. A imprensa, "data venia", em muitos momentos acaba 
focalizando demasiadamente esses fatos, relegando a segundo plano 
o sofrimento, a dor e a tristeza dessas vítimas no nosso dia-a-dia. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)- Quero cumprimentá-lo, 
Deputado Dinis Pinheiro, que tem acompanhado também a região 
metropolitana. Quero concordar com V. Exa. com relação à situação 
gravíssima de São Joaquim de Bicas, onde houve a morte de um pai 
de família honrado, uma pessoa querida pela comunidade. Mas, ao 
mesmo tempo, gostaria de refletir com V. Exa. Muitas vezes a própria 
população tem feito uma certa confusão, colocando os direitos 
humanos como responsáveis por toda essa violência. Sabemos que, 
verdadeiramente, o objetivo dos direitos humanos é defender todos os 
cidadãos, inclusive os policiais, os trabalhadores, os desempregados 
e as lideranças, que têm direito à vida. Não devemos responsabilizar 
os direitos humanos pelo que está acontecendo. O objetivo da 
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Comissão de Direitos Humanos e da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos é a defesa da vida. 

Gostaria de solicitar a V. Exa. que não reforçasse essa mentalidade 
que impregna grande parte da população devido aos fatos ocorridos. 
Já fui da Comissão de Direitos Humanos. Defendemos o direito de 
todos, por isso somos radicalmente contra a morte de quem quer que 
seja - dos policiais que estão a serviço da vida, dos governantes, das 
lideranças, dos políticos, dos trabalhadores, dos jovens, dos 
adolescentes, dos desempregados. Não vamos confundir as coisas e 
incentivar mais essa mentalidade falsa que impregna a população, às 
vezes por falta de esclarecimento. Muito obrigada. 

O Deputado Dinis Pinheiro* - Respeito o posicionamento da 
Deputada Tereza, mas talvez ela não tenha prestado atenção ao meu 
pronunciamento, quando falei, com bastante precisão e exatidão, que 
o Deputado Dinis Pinheiro é contra qualquer ação que simbolize e 
retrate a tortura. O Deputado Dinis Pinheiro também é contra algumas 
ações da Comissão de Direitos Humanos e algumas ações isoladas 
do Ministério Público que acabam por proteger, em muitas situações, 
bandidos que não merecem o nosso respeito e a nossa consideração. 
Esta é tão-somente a minha palavra. Espero que não seja distorcida 
em momento algum. Venho aqui, com tristeza, referendar e avalizar a 
situação, trazendo para esta Casa o sentimento de tristeza do povo de 
São Joaquim de Bicas. Mas não me refiro tão-somente ao ocorrido em 
São Joaquim de Bicas, mas trato a questão de forma abrangente e 
genérica. Acho que já passou da hora de a Assembléia promover uma 
discussão mais ampla de algumas ações tanto da Comissão de 
Direitos Humanos como do Ministério Público. Esta é minha palavra. 

Ontem conversava com um Delegado que me contou um caso. 
Estava num estabelecimento comercial fazendo algumas compras 
quando começou a ouvir: "Pega ladrão! Pega ladrão!" Saiu de onde 
estava e ficou escondido atrás de um veículo, colocando o pé à frente 
daquele bandido que levava recursos e a bolsa de uma senhora 
assaltada a poucos metros. Esse assaltante caiu. Algumas pessoas 
enfurecidas lá chegaram, acabaram por promover algumas ações não 
muito corretas, e o Delegado, que tomara uma atitude solidária, hoje é 
incomodado por sua ação de solidariedade, correição e legalidade. 

É isso que deve ser debatido. Precisamos buscar caminhos e 
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Manifesto minha insatisfação e meu repúdio quanto à ação da 
PETROBRAS, que significa a riqueza, o Brasil e simboliza a força dos 
brasileiros. Essa companhia é reconhecida nacional e mundialmente. 
Pensava que ela estivesse imbuída do pensamento e do sentimento 
do Presidente Lula de acabar com a fome e miséria no Brasil. No 
entanto, Sr. Presidente, pelo visto, a PETROBRAS, com toda sua 
pujança, encontra-se na contramão dos pensamentos e das ações do 
Governo Lula e José Alencar e da maioria dos brasileiros. Há alguns 
dias, a PETROBRAS liberou R$22.000.000,00 para a equipe bilionária 
Willians, da Fórmula I. Não são ações como essa que diminuirão a 
pobreza e as desigualdades no Brasil. 

lbirité, nossa terra natal, que tanto contribui para o progresso da 
PETROBRAS, concedendo-lhe mais de 70% de suas áreas, nunca 
recebeu ajuda. A PETROBRAS nunca teve a honradez nem a 
hombridade de ajudar lbirité na construção de um hospital, na 
canalização de esgoto, enfim, nunca apoiou a construção de uma 
lbirité melhor, mais fraterna e feliz. 

Por outro lado, de forma incorreta e indevida, dá essa ajuda à 
empresa Willians. Encaminharei nosso repúdio e nossa insatisfação 
ao Presidente Lula, ao Vice-Presidente José de Alencar e ao 
Presidente da PETROBRAS, pela liberação de R$22.000.000,00 à 
bilionária Willians. Não será dessa forma que construí remos um Brasil 
melhor. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia e 
galerias, mais uma vez, como Presidente da Comissão de Segurança 
Pública, estamos assistindo a vários parlamentares ocuparem a 
tribuna. A preocupação não é apenas da Comissão de Segurança 
Pública, mas de todos os Deputados da Casa, que, dia a dia, vêm 
entendendo a necessidade de aperfeiçoar o sistema de segurança 
pública do Estado. Diariamente, temos acompanhado o noticiário pela 
televisão, pelo rádio e pela imprensa escrita, que vem dando conta da 
insegurança pela qual passa o cidadão mineiro. 
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Cumprimentamos os oradores que nos antecederam, a Deputada 

Maria Tereza Lara, os Deputados lvair Nogueira, Dinis Pinheiro, que 
se manifestaram sobre a segurança pública. Sr. Presidente, vou ler 
editorial do jornal "Estado de Minas", de hoje, 11/11/2003: "Ação 
conjunta no combate ao crime. O Ministro da Justiça, Márcio Thomaz 
Bastos, decidiu organizar uma força-tarefa para combater a nova 
escalada do crime organizado. Preocupado com a repetição de 
chacinas e fugas das penitenciárias e ataques a delegacias de polícia, 
especialmente em São Paulo e Rio de janeiro, o Ministro sugeriu a 
criação de uma comissão interministerial para comandar o trabalho. A 
primeira reunião será amanhã em Brasília com a presença dos 
Governadores Aécio Neves, de Minas Gerais, Geraldo Alckmin, de 
São Paulo, e Rosinha Matheus, do Rio de janeiro. 

O quadro de insegurança reinante no País assemelha-se a uma 
guerrilha das máfias do narcotráfico, que estão atuando em vários 
setores, organizando rebeliões nos grandes presídios, como 
aconteceu, domingo, na Penitenciária do Carandiru, em São Paulo, 
quando mais de 80 presos fugiram e vários morreram soterrados. A 
situação é tensa, e o Ministro da Justiça defende posição firme do 
Governo Federal, por entender que nenhum Estado está em 
condições de enfrentar o rosário de motins que se espalham por 
várias regiões do País. Em Minas, em menos de dez dias, houve cinco 
tiroteios entre gangues e policiais. Na maioria dos casos, durante 
tentativa de assalto a Bancos e fugas. 

Os técnicos que formularam o primitivo Plano Nacional de 
Segurança, no Governo Fernando Henrique Cardoso, afirmaram que, 
sem maciça aplicação de recursos, aquisição de armamentos e 
veículos, contratação e treinamento de mais policiais, treinamento e 
remanejamento de estratégias, será difícil combater a ação do 
banditismo, que está desafiando o próprio poder do Estado. 

O detalhe da rebelião no Presídio do Carandiru: pela primeira vez 
um túnel foi cavado de fora para dentro da unidade prisional, a partir 
de um bueiro. A direção do presídio só tomou conhecimento da fuga -
era domingo, dia de visitas - por um telefonema anônimo. 

Cada Governador levará propostas para embasar a formação da 
força-tarefa, que, inicialmente, contará com participantes das Polícias 
Federal, Civil e Militar de cada Estado. 
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No mesmo jornal, Sr. Presidente, "Estado de Minas" fizemos 
questão de destacar matéria constante na pág. 20, que ressalta a fala 
do Governador Aécio Neves, e que, aliás, vem ao encontro do 
posicionamento do Ministro Márcio Thomaz Bastos. Um dos trechos 
dispõe o seguinte: "Emergencialmente, o foco será o combate à 
lavagem de dinheiro, drogas, tráfico de armas. 'Para se ter uma idéia, 
a cada 3 segundos, é apreendida uma arma ilegal', enfatizou Alckmin. 
Para o Governador Aécio, as ações integradas poderiam acabar com 
os entraves burocráticos que impedem a atuação das polícias nos 
Estados. Mas é preciso também que o Governo Federal destine mais 
verbas para o combate à violência. 

Já em 25 de setembro, durante o I Fórum Nacional de Segurança 
Pública, no Rio de Janeiro, o Governador criticou a falta de recursos 
federais dizendo que só estratégias e eficiência terão resultado 
inócuo, se não houver dinheiro". 

Portanto, Sr. Presidente, a questão da insegurança que os cidadãos 
mineiros estão vivendo é uma preocupação latente em todos os 
Deputados desta Casa. Hoje houve episódio em Augusto de Lima, 
próximo ao Norte de Minas, quando cinco marginais tentaram 
arrombar agência do BEMGE. No enfrentamento, dois marginais 
foram mortos e três foram presos pela Polícia Militar, em ação que 
merece o nosso cumprimento, mais uma vez, pela resposta imediata e 
eficiente. Porém apenas isso não é suficiente, pois as Polícias Civil e 
Militar do nosso Estado, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia 
Federal não estão dando conta, porque vêm agindo repressivamente, 
não atuando em seu princípio necessário e precípuo - o da ação 
preventiva em relação à segurança pública. 

Acompanhando o editorial do jornal "Estado de Minas" e parte da 
matéria publicada na pág. 20, entendemos a preocupação do 
Governador Aécio Neves. Tem de haver reflexo por parte dos 
Governos Estadual e Federal, pois são duas ações distintas. É preciso 
também haver urgência muito maior da ação efetiva em relação à 
segurança, porque, senão, esta tribuna será ocupada todos os dias 
não apenas pelo Deputado Sargento Rodrigues, mas por todos os 
Deputados preocupados com a questão da insegurança do cidadão 
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Portanto, é necessário que o Governo, em especial o Federal, 
entenda que o contrabando de armas e o tráfico de drogas são 
avassaladores em seus efeitos no que diz respeito aos municípios e 
ao Estado. O Governo Federal nega-se a proceder a um combate e a 
um enfrentamento nas fronteiras. O Brasil não fabrica pasta básica de 
cocaína. Essa droga passa pela Bolívia, pelo Chile e pela Colômbia 
antes de chegar ao nosso País. Ainda contamos com um efetivo 
insuficiente de agentes federais para guardar as nossas fronteiras. É 
necessário que o Governo Federal assuma a sua parcela de 
responsabilidade nesse processo. O contrabando de armas acontece 
livre pelas fronteiras. Fuzis AR-15 e HK e metralhadoras israelenses 
transpõem as fronteiras do País facilmente, porque não há uma ação 
eficaz por parte do Governo Federal, pois a fronteira é da 
responsabilidade das Forças Armadas e da Polícia Federal, que, 
infelizmente, estão sendo ineficazes por falta de equipamento e de 
recurso humano. O Brasil, com uma extensão continental enorme, 
deveria contar com, no mínimo, 30 mil agentes federais, mas, 
infelizmente, contamos com apenas 6 mil. A Argentina, que é um país 
pequeno, em termos de extensão territorial, possui 18 mil agentes 
federais. Há uma responsabilidade enorme do Governo Federal no 
que diz respeito a esse processo. 

Dez a quinze qualidades de crimes são praticados em nome do 
tráfico de drogas. Quando acontecem arrombamentos em casas e em 
sítios, são levados aparelhos eletrônicos, que são facilmente trocados 
por drogas. Vários crimes, como estelionato, furto, roubo e 
arrombamento de residência, são cometidos em nome do tráfico de 
drogas. Os objetos roubados servem como moeda de troca para 
adquirir pedras de "crack" e papelões de cocaína nos pontos de 
venda. Apenas nos últimos 20 dias, a polícia mineira teve de proceder 
a cinco enfrentamentos, em que foram mortos nove bandidos. A 
questão está agravando-se. 

A Deputada Maria Tereza Lara fez-me um pedido, que estou 
providenciando. Tenho insistido com o Governador Aécio Neves para 
que a Comissão de Segurança Pública realize uma audiência a fim de 
levar a questão da segurança pública à discussão. Os parlamentares 
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têm recebido denúncias em seus gabinetes e nas comissões, 
especialmente na Comissão de Segurança Pública. Acatando a 
sugestão da Deputada Maria Tereza Lara, enviaremos um ofício ao 
Governador, com as assinaturas dos 77 Deputados, pois já não se 
trata de uma ação isolada da Comissão de Segurança Pública, mas 
de uma preocupação do Poder Legislativo. 

Como disse o Deputado lvair Nogueira, há recursos alocados em 
áreas não prioritárias. Já que os juristas e os operadores do Direito 
entendem que o maior bem jurídico é a vida, a questão da segurança 
pública tem de ser tratada de forma prioritária. No penúltimo final de 
semana, somente na RMBH, aconteceram 37 homicídios. É 
necessário que sejam estabelecidas prioridades relativamente à 
segurança pública de Minas Gerais. O Governador Aécio Neves tem 
de priorizar essa segurança, efetiva e concretamente, deslocando 
recursos das áreas que não são prioritárias, como estamos 
identificando na peça orçamentária que será votada nesta Casa. 

Sr. Presidente, contamos com o apoio de V. Exa. e de todos os 
Deputados desta Casa, para que a segurança pública seja priorizada 
no orçamento do Estado. O próprio Ministro Márcio Thomaz Bastos, 
os técnicos do Governo Fernando Henrique, ao formularem o Plano 
Nacional de Segurança Pública, em 2000, e o Governador Aécio 
Neves reconheceram que, sem recursos, não há como avançar com 
relação à segurança pública. 

Elaboraremos o nosso ofício a ser encaminhado ao Governador. 
Em nome da Comissão de Segurança Pública, colheremos as 

assinaturas dos 77 parlamentares para que o Governador receba não 
apenas a Comissão, mas também uma frente parlamentar formada 
pelos Deputados que estão preocupados em alocar mais recursos no 
orçamento do Estado. Não podemos deixar as Polícias Civil e Militar 
desguarnecidas de viaturas, armamentos, coletes, enfim, do que 
precisam para trabalhar. 

O Deputado Alberto Bejani, Vice-Presidente da Comissão de 
Segurança Pública, diz constantemente, em nossa Comissão, que não 
há como enfrentar, avançar no combate ao crime, se não houver, por 
parte do Governador do Estado e do Governo Federal, investimento 
real em segurança pública; portanto, mais uma vez, apelamos ao 
Governador Aécio Neves. Para tanto, pedi à assessoria de nossa 
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Comissão para enviar fax ao Governador solicitando essa 
audiência, que será dirigida pela Comissão de Segurança Pública. 
Juntos formaremos uma frente parlamentar para ir ao Governador 
dizer-lhe que segurança pública neste Estado é uma prioridade. O 
cidadão já não agüenta. Todos têm reclamação que fazer. O 
Governador tem de priorizar, deslocar recursos de outras áreas. Já 
identificamos, na peça orçamentária, cerca de R$20.000.000,00, que 
não significam prioridades em relação à segurança pública. 

Mais uma vez, parabenizamos os policiais de Corinto, Buenópolis, 
Curvelo e Augusto de Lima, que hoje, pela manhã, na cidade de 
Augusto de Lima, procederam a um enfrentamento, a uma ação 
pronta e imediata, que teve êxito com a prisão dos marginais que 
tentaram atacar a agência do BEMGE. Cumprimento os policiais civis 
e militares pela persistência e pela operação no CERESP de Betim, 
demonstrando o compromisso que a polícia mineira tem com a 
segurança do Estado. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho. 
O Deputado Roberto Carvalho* - Caro Presidente, Deputado Rêmolo 

Aloise, demais companheiros da Mesa, ilustres colegas e pessoal das 
galerias, estamos, por iniciativa do colega Deputado Fábio Avelar, 
realizando um seminário - que se iniciou ontem e terminará amanhã -
da maior importância para a Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
para todo o Estado. Estamos discutindo os sérios problemas das 
regiões metropolitanas e das microrregiões. Hoje tivemos uma 
plenária extraordinária. 

Atualmente, temos a AMBEL, a qual, nos moldes em que se 
encontra, não terá como funcionar. O Deputado Chico Simões e eu 
apresentamos uma emenda à Constituição, visando a dar outro 
ordenamento às assembléias metropolitanas, prevendo o Plano 
Diretor Metropolitano, a criação do . Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano e uma composição da Assembléia na qual o Estado 
assuma o papel que lhe cabe. Na realidade, o Estado está ausente, 
visto que não tem peso na proporção que deveria. 

Quando foi feita a Assembléia Metropolitana atual, ocorreu um vício 
de origem. O Estado praticamente sumiu como ente, quando deveria 
ser preponderante nas regiões metropolitanas por obrigação 
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constitucional. 

Nossa emenda foi ponto de partida. Após acolhermos todas as 
sugestões desse seminário, queremos elaborar uma legislação, 
contemplando até as mudanças já ocorridas. Tivemos a aprovação do 
Estatuto da Cidade, que determina que a sociedade tem o direito e o 
dever de participar dos órgãos decisórios das regiões metropolitanas, 
ou seja, do colegiado, com poder de decisão. A nossa idéia é a de 
uma grande assembléia, que contemple o Estado, Prefeituras, 
Cãmaras Municipais e a Assembléia Legislativa. Aliás, a Assembléia 
Legislativa também participa diminutamente da composição do que 
hoje deve ser a Assembléia Metropolitana. Têm de ser revistos o 
papel e a presença da própria Assembléia. 

Parabenizo o Deputado Fábio Avelar, esta Casa e todos os que 
estão participando do seminário. Neste ano, dotaremos o Estado de 
uma legislação séria, moderna, que incorpore a sociedade, para que, 
finalmente, tenhamos a organização da Assembléia Metropolitana, 
que deve apontar para um plano diretor metropolitano, um modelo 
para se discutir o desenvolvimento integrado de todos os municípios 
das regiões metropolitanas - não só o nosso - e para se discutirem e 
enfrentarem os grandes problemas comuns das cidades que 
compõem as regiões metropolitanas. 

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Agradeço seu aparte e a 
referência sobre a realização do seminário, que realmente superou 
nossas expectativas. Tivemos uma participação maciça em todas as 
reuniões realizadas no interior do Estado, colhendo subsídios 
importantíssimos para os projetos em tramitação nesta Casa. 

Nesses três dias de seminário, tivemos a oportunidade ímpar de 
consolidar todas as sugestões encaminhadas por meio das reuniões 
regionais, assim como as apresentadas durante o seminário. Tivemos 
a inscrição de 701 participantes e mais de 60 entidades. Com isso, 
teremos condições de fornecer subsídios para esses projetos que se 
encontram em tramitação, como o de V. Exa., que é tão importante; o 
projeto de minha autoria, que estabelece diretrizes para as regiões 
metropolitanas; e os que criam novas regiões metropolitanas, cujo 
relator é o Deputado Gustavo Valadares. 

Pelo entendimento e pela sensibilidade, os Deputados resolveram 
suspender a tramitação de seus projetos, para que o seminário 
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Nesse seminário, tivemos oportunidade de constatar que o século 
que se inicia será o século das metrópoles. Temos de estar 
preparados para compartilhar uma administração bem planejada, 
integrada, principalmente nas cidades que se organizam em torno de 
grandes pólos. Esse desafio foi lançado aqui hoje. 

Conforme dados apresentados, apenas como exemplo, citamos a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, que se iniciou com 80% de 
sua população composta pela população de Belo Horizonte. Hoje, 
Belo Horizonte já está com sua população se consolidando, e o 
crescimento está se dando nas cidades do entorno, chegando hoje a 
meio a meio, 50%. 

Se Deus quiser poderemos colher subsídios importantíssimos para 
uma gestão compartilhada em regiões metropolitanas e em grandes 
cidades. Muito obrigado. 

O Deputado Roberto Carvalho* - Tenho certeza de que faremos 
isso. Juntaremos todos os projetos. Isso tem de ser uma resposta 
desta Casa. Quando vejo seminários como esse, sinto que a Casa 
está cumprindo sua finalidade. Aqui deve ser o palco dos grandes 
debates sobre o Estado, buscando-se soluções. Mais que ser a caixa 
de ressonância dos anseios de Minas Gerais, sejam sociais, culturais, 
por desenvolvimento ou crescimento, esta Casa tem de ser o palco 
das grandes discussões, para que busquemos os grandes caminhos. 
Nem sempre o é e nem sempre o foi, mas, quando um seminário 
dessa magnitude é realizado, ela cumpre seu papel. É o que temos de 
fazer. Parabéns! O seminário está sendo um sucesso! 

Após o seminário, juntos, condensaremos seu resultado para, ainda 
este ano, elaborarmos, darmos ao Estado, às regiões metropolitanas 
uma legislação condizente com o que deve ser. Temos uma legislação 
completamente defasada. Não há como criticar a AMBEL. Como está, 
não funciona. O Governo do Estado tem um representante na AMBEL, 
e cada Prefeitura tem um representante, independente do seu peso, 
da sua população. Vivemos em regime democrático. As regras 
democráticas, quando respeitadas, funcionam; quando não, criamos, 
muitas vezes, órgãos de fachada, que não vão ao fundo do problema. 
Não resolvem, porque não têm poder real. É isso que temos de criar. 

~-----------~------------~ 



806 
A assembléia metropolitana tem de ser uma representação do 
conjunto das cidades que têm problemas comuns e buscam soluções 
comuns. 

A Deputada Jô Moraes ocupará a tribuna para falar sobre a 
Comissão que está encerrando os trabalhos a respeito da Santa 
Casa. 

Temos na pauta o "tarifaço". Nós, da Oposição, PCdoB e PT, 
assinamos o compromisso de votar as propostas este ano, depois que 
for aprovada a reforma tributária. Aí, sim, teremos o que o Estado 
arrecadará a mais no ano que vem, para que se veja se há ou não 
necessidade de mais uma penalização aos mineiros e aos 
contribuintes. Não é hora de se votar o "tarifaço". Portanto, faço um 
apelo à bancada governista para retirá-lo da pauta. Assumimos o 
compromisso de votá-lo ainda este ano, depois da reforma tributária. 
Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
2• Parte (Ordem do Dia) 

1• Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 
Presidência passa à 2• Parte da reunião, com a 1• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

Comissão Especial para, no Prazo de 60 dias, Proceder a Estudos 
sobre o Estado de Conservação, o Funcionamento e Possíveis 
Adequações dos Aeroportos da Capital, doravante denominada 
"Comissão Especial dos Aeroportos". Pelo BPSP: efetivos -
Deputados Fábio Avelar e Alencar da Silveira Jr.; suplentes -
Deputados Djalma Diniz e Miguel Martini; pelo Bloco PT-PCdoB: 
efetivo - Deputado Roberto Carvalho; suplente - Deputado André 
Quintão; pelo PL: efetivo - Deputado Célio Moreira; suplente -
Deputado Dinis Pinheiro; pelo PMDB: efetivo - Deputado lvair 
Nogueira; suplente - Deputado Adalclever Lopes. Designo. Às 
Comissões. 
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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 1 .81 O e 1.811/2003, da Comissão de Direitos 
Humanos, e 1.812/2003, da Comissão de Segurança Pública. 
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Segurança Pública - aprovação, na 21 • Reunião Extraordinária, do 
Projeto de Lei no 1 .136/2003, do Deputado Célio Moreira, e dos 
Requerimentos n°s 1.724 a 1.727/2003, do Deputado Fahim Sawan, e 
1.745/2003, do Deputado Sargento Rodrigues; e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária - rejeição, na 25• Reunião Extraordinária, 
do Requerimento no 1.757/2003, do Deputado Rogério Correia e 
outros (Ciente. Publique-se.). 

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Leonardo Moreira, em que solicita a retirada de tramitação 
do Projeto de Lei n° 986/2003 (Arquive-se o projeto.); nos termos do 
inciso XXVII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Mauri Torres e outros, em que solicitam o reexame, pelo 
Plenário, do Projeto de Lei no 1 .023/2003; e, nos termos do inciso XXII 
do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Doutor 
Viana, em que solicita seja destinada a primeira parte de uma reunião 
de Plenário para comemorar os 55 anos de fundação da EMA TER e o 
Dia da Extensão Rural. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 

741/2003, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo 
a fazer reverter à Sociedade de São Vicente de Paulo, no Município 
de Fruta!, o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Votação de Requerimentos 

~-----------~------------~ 



808 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Saúde, em que 

solicita seja encaminhado pedido escrito de informação ao Secretário 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Dr. Helvécio Miranda 
Magalhães, sobre apresentação de uma proposta de efetiva 
contribuição do município com o trabalho do Hospital Universitário São 
José, desta Capital. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Segurança Pública, em que solicita 
seja enviado ofício ao Diretor da TV Tiradentes Ltda. - TV Alterosa -
Juiz de Fora, com pedido de que seja encaminhada a esta Casa cópia 
de matéria jornalística sobre denúncias de corrupção no CERESP 
daquele município. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado lvair 
Nogueira, solicitando que sejam pedidas ao Diretor-Gerente do 
Hospital Regional de Betim informações sobre as circunstâncias do 
assassinato de Júlio César dos Santos, ocorrido nas dependências do 
hospital no dia 20/11/2003. Em votação, o requerimento. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado lvair 
Nogueira, solicitando sejam pedidas ao Presidente do Conselho 
Municipal de Defesa Social do Município de Betim informações sobre 
o funcionamento desse órgão. Em votação, o requerimento. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado lvair 
Nogueira, solicitando sejam pedidos ao Prefeito Municipal de Betim 
esclarecimentos sobre as medidas tomadas para combater o foco de 
pernilongos ("anocelis") que têm invadido a cidade nos últimos dias. 
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento da Deputada Ana Maria Resende, solicitando sejam 
aos Deputados Federais da região Norte de Minas, aos Senadores de 
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Minas Gerais e ao Ministro da Integração Nacional informações 
sobre o motivo pelo qual no projeto de lei complementar que institui a 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE - não 
estão contemplados todos os municípios do Norte de Minas. Em 
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, solicitando que o 
Projeto de Lei no 877/2003 seja distribuído à Comissão de Trabalho. 
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

2• Fase 
O Sr. Presidente Esgotada a matéria destinada à 1 • Fase, a 

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

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

1.078/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei n° 6.763, de 
26/12/75, e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu 
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nos 1 a 4, que 
apresentou. A Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de 
Justiça, e as Emendas n°S 5 a 8, que apresentou. A Comissão de 
Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Justiça, as Emendas nos 5 a 8, 
da Comissão de Defesa do Consumidor, e as Emendas n°s 9 e 1 O, 
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresentou, e 
pela rejeição das Emendas n°s 5 a 8, da Comissão de Defesa do 
Consumidor, ficando, com a aprovação do Substitutivo no 1, 
prejudicadas as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Justiça, e as 
Emendas n°s 9 e 1 O, da Comissão de Segurança Pública. Emendado 
em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, 
que opina pela aprovação do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela 
rejeição das Emendas n°s 11 a 33, 35 a 47, 49 a 51. Com a aprovação 
do Substitutivo no 2, ficam prejudicadas as Emendas nos 34 e 48, por 
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terem sido contempladas no substitutivo, e as Emendas n°s 18 e 
26. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado 
Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Inscrevi-me, junto com o Bloco PT -
PcdoB, para iniciar processo de discussão da Mensagem n° 102, de 
16/9/2003, do Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado, Clésio Andrade, 
na ocasião em exercício do cargo de Governador, para discutir 
alterações na Lei no 6.763, de dezembro de 1975, que consolida a 
legislação tributária do Estado. Essa mensagem foi-nos enviada no 
dia 16/9/2003, portanto já se encontra na Casa bhá mais de 45 dias, e 
foi solicitado pelo Governador regime de urgência. Esse projeto de lei 
recebeu o n° 1.078/2003 e cria taxas, em especial a taxa de 
prevenção contra incêndios, que já vem sendo bastante discutida 
nesta Casa. 

Poucos foram os que usaram a tribuna para defender a criação 
dessa taxa. Os representantes da base de Governo não discutem nem 
aparecem nas reuniões para marcar presença e tentar a votação no 
prazo delimitado pelo Governo; nem sequer o líder de Governo 
aparece para discutir e tentar justificar essas taxas. Isso mostra que a 
própria base de Governo não tem segurança para a criação delas. O 
Deputado Biel Rocha tem acompanhado isso em Juiz de Fora, e os 
outros Deputados desta cidade já disseram, em público, que não 
votarão favoravelmente às taxas. O Deputado Alberto Bejani tem 
declarado essa posição de forma veemente, e o Deputado Sebastião 
Helvécio não só declarou, como, na Comissão, votou contrário à . 
criação dessas taxas. 

Conto isso para citar Juiz de Fora. Tenho certeza de que os 
Deputados da base do Governo de Contagem, de Uberaba, da Região 
Metropolitana e de Poços de Caldas também não concordarão com a 
criação dessas taxas. 

Imagine, Deputada Vanessa Lucas, há uma tradição em Contagem 
de se evitar a cobrança de IPTU, mas, de repente, a cidade ganhará o 
IPTU estadual dos Bombeiros. Isso contraria todo o discurso contra a 
criação de taxas. 

O Deputado Weliton Prado tem feito grande movimento contra essas 
taxas, não só em Uberlândia, mas também aqui junto à juventude. O 
Governo ameaça votar o projeto - digo "ameaça" porque esse projeto 
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é uma ameaça - na quinta-feira pela manhã. Por isso, convidamos 
a população a comparecer a esta Casa. Acredito que, com a 
desmobilização da base do Governo - que me parece não concordar 
com o projeto -, dificilmente conseguirão votá-lo até quarta-feira. 
Amanhã à tarde, teremos a continuação do Seminário Regiões 
Metropolitanas, portanto o prazo não contará. Há 16 Deputados 
apenas do Bloco PT-PCdoB inscritos para discutir o projeto. 

Citei Juiz de Fora, onde há dois Deputados contra as taxas. É 
evidente que o Deputado Biel Rocha está contra elas. Há também o 
Pastor George. Portanto, os representantes de Juiz de Fora estão em 
peso contra as taxas. O Pastor George disse que não vota a favor da 
criação delas, porque os templos também serão incluídos na taxação. 
O Bispo Gilberto Abramo também disse que não vota a favor. Os 
pastores não querem que os templos sejam "contemplados" com a 
criação de novas taxas. 

Os representantes do Sul de Minas também estão revoltados com a 
criação dessas taxas. O Deputado Dilzon Melo declarou em Comissão 
que não vota a favor, pois não há uma justificativa para taxa de 
Bombeiro. Ele citou o exemplo de Varginha, onde há a taxa municipal 
de Bombeiro. A cidade teria duas taxas de bombeiro: uma para o 
município, outra para o Estado. E o município é governado pelo PT. 

Tenho certeza de que o Deputado Rêmolo Aloise está preocupado 
com a criação das taxas, pois sabe que não são justas, que oneram 
muito o cidadão e também o empresariado do setor produtivo. O 
Deputado Weliton Prado realizou um estudo e constatou que a taxa de 
Bombeiro é cobrada em todos os municípios. Há isenção apenas para 
aqueles onde não existe Corpo de Bombeiros. Os que se localizam na 
Região Metropolitana têm de pagar. As empresas com área superior a 
4.000m2 pagarão a taxa, independetemente de se localizarem em 
regiões metropolitanas ou de existir Corpo de Bombeiros na sua 
cidade. 

Hoje entreguei uma carta da Associação Comercial de Minas 
protestando contra a criação dessas taxas; a FIEMG também já 
protestou; enfim, todo o setor produtivo da sociedade está contra, 
baseado no argumento - que considero justo - de que discutimos no 
Congresso Nacional uma reforma tributária. 

Ontem conversei com o Deputado Virgílio Guimarães, que me disse 
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que poderia garantir aos Deputados Estaduais e ao povo mineiro 
que a reforma tributária, aprovada como saiu da Câmara dos 
Deputados, dará a Minas Gerais no mínimo R$800.000.000,00 a mais 
no orçamento do ano que vem, podendo chegar a 
R$1.000.000.000,00. E esse cálculo é modesto. Esse valor é só da 
reforma tributária, sem falar na reforma previdenciária. 

O Governo será presenteado com a reforma. Com o argumento de 
que haverá aumento da carga tributária, o PFL está contra a reforma 
no Congresso Nacional. O Deputado Virgílio Guimarães, relator, 
garante que não haverá aumento, mas Deputados e Senadores do 
PFL dizem o contrário. Em contrapartida, os Governadores do PSDB 
estão a favor, porque estão cientes de que os Estados ganharão. 
Aécio Neves defende a reforma, porque Minas ganhará. O Governo 
do Estado reconhece, na peça orçamentária, que ganhará 
R$500.000.000,00; segundo o relator, o valor gira em torno de 
R$800.000.000,00 a R$1 .000.000.000,00; no projeto de lei enviado a 
esta Casa, o ganho representa R$501.000.000,00, os quais não estão 
no orçamento, porque não foi aprovado. Portanto, Minas Gerais será 
agraciada com a reforma. 

Solicitamos que o Governo reconheça isso. Por intermédio do 
Deputado Alberto Pinto Coelho, pedi ao Governador que retirasse o 
regime de urgência, suspendesse o trâmite do projeto referente às 
taxas e esperasse a votação da reforma tributária, já que precisa ser 
aprovada até dezembro. Se aprovada, e o ganho do Governo for 
aquele estipulado pelo relator, não será necessário o Governador 
fazer política de aumento nem de criação de tarifas. Não é justo 
"tarifaço" em Minas. Suspendendo o regime de urgência, congelamos 
sua aprovação, até que a reforma tributária seja aprovada. Não é 
correto cada Estado aumentar tarifas. 

Discordo do Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo. Não 
fazemos oposição por oposição, já que o PT governa o País e 
conhecemos as dificuldades dos Governos Federal e Estadual. Não é 
justo o Governo do Estado passar à frente da reforma e criar política 
de ''tarifaço". 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Agradeço a 
oportunidade. Concordo com V. Exa. e entendo inoportunas as taxas 
incrementadas em Minas. A reforma tributária do Governo Federal 
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impõe aumento da carga tributária. 

Evidentemente, cada um dos Estados puxa a "sua sardinha para a 
brasa", procurando salvar a sua posição. Os municípios, revoltados, 
verificam se não tomarão um prejuízo maior com a reforma. Há muito 
tempo acompanhamos essa situação. Aliás, V. Exa. ressaltou o 
grande incremento de receita para Minas. A União salva-se 
plenamente e os Estados e os municípios procuram não perder nada. 
Quem pagará o pato por esta reforma tributária será novamente a 
população brasileira, os brasileiros, o cidadão, o contribuinte. 

Por isso, é inconveniente que o Estado, mesmo em situação de 
dificuldade, venha com o incremento de taxas neste momento. A 
população brasileira está tremendamente sacrificada com uma das 
maiores taxas do mundo e com o incremento proveniente da reforma 
tributária federal. A reforma das taxas e a criação de novas taxas 
somam-se a isso tudo. 

Faço parte da base de apoio do Governo. Nesta Casa, manifestei a 
minha dificuldade em votar as taxas, principalmente no que se refere à 
de risco potencial de incêndio, ou seja, a taxa para os bombeiros. 
Sabemos que a situação dos bombeiros é extremamente precária na 
região metropolitana e mais grave no interior. 

Como representante do povo de Poços de Caldas, não tenho 
condições de votar essa taxa, que, de fato, é um novo IPTU, para que 
os recursos caiam no caixa geral do Governo. Fiz quase uma 
imposição para que o Governo tivesse o meu apoio e as taxas de 
risco de incêndio fossem aplicadas em bombeiros e na cidade onde se 
recolhem essas taxas. A comunidade que contribuiu com esse volume 
de recursos poderá, de fato, ter mais segurança quanto ao risco 
potencial de incêndio. 

O Governo atendeu muito bem ao relator, Deputado Mauro Lobo. 
Em conversa com os elementos do Governo, que orientam a 
Liderança de Governo nesta Casa, acatou-se, em parte, a minha 
proposta de que 50% dos recursos vão para os bombeiros e 50% para 
a cidade onde são arrecadados. Com os 50% arrecadados em Poços 
de Caldas, em dois ou três anos, o Corpo de Bombeiros estará 
perfeitamente equipado. Aliás, desde a sua fundação, nunca esteve. 
Para servir à Região Metropolitana, há duas escadas magiros antigas 
e com defeito, que não vão além do 5° andar. A Região Metropolitana 
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de Belo Horizonte também precisa ser equipada. 

Com consciência tranqüila, voto nessas taxas. Sei que, a partir 
delas, teremos um Corpo de Bombeiros realmente equipado, que 
ofereça a segurança que a população realmente merece. O 
Governador Aécio Neves recebeu uma herança pesadíssima do 
Governo Itamar Franco, com uma situação financeira extremamente 
difícil. V. Exa. sabe disso. Há uma dívida flutuante enorme. Com muito 
sacrifício, em 2003, procurou diminuir um déficit orçamentário e, em 
2004, procurará equilibrá-lo. Porém, somente a partir de 2005 será 
equilibrado. Para solucionar esse problema, o Governador Aécio 
Neves administra o Estado com grande esforço e impõe sacrifício 
adicional à população mineira. 

Se, corn essas taxas, o Corpo de Bombeiros realmente for equipado, 
isto justificará o meu voto a favor. Obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado. Evidentemente respeito a 
posição de V. Exa., mas gostaria que refletisse sobre o destino real 
das taxas. O Deputado Weliton Prado chamou minha atenção para o 
orçamento. Há uma previsão de aumento das taxas, mas não para 
equipar o Corpo de Bombeiros na mesma proporção. A previsão 
orçamentária não aumenta o investimento na compra de 
equipamentos para o Corpo de Bombeiros. O meu temor é que 
estejamos comprando "gato por lebre". 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)- O relator aceitou 
essa emenda, que está na proposta do substitutivo. Como não 
votamos ainda o orçamento, podemos corrigir isso. 

O Deputado Rogério Correia - Se o Governador aceitar as 
mudanças orçamentárias! Será que foi um esquecimento da área 
técnica do Governo ao não colocar no orçamento? 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)- O orçamento foi 
preparado antes. O Governo aceitou essa emenda agora. Votaremos 
o substitutivo, e ela foi inserida. Corrigimos a lei agora, na proposta, e 
o orçamento, amanhã. 

O Deputado Rogério Correia - O Deputado deve ficar atento a isso, 
porque, na verdade, a proposta de criação das taxas veio 
originariamente do Governo. Ao criar a taxa de incêndio na proposta 
original, o Governo fez uma previsão de arrecadação. Essa previsão 
está no orçamento, mas a de equipar o Corpo de Bombeiros, não. É 
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evidente que o Governo não pretende equipá-lo com a 
arrecadação da taxa de incêndio, a não ser que se mude o orçamento. 
Essa é outra discussão. Isso reforça ainda mais minha tese de 
suspender a tramitação até que as coisas sejam acertadas. Vamos 
votar primeiro o orçamento já modificado, esperar a reforma tributária 
e, depois, votar as taxas. Do jeito como está, as taxas estão criadas, 
mas o destino do dinheiro delas não está definido como o de equipar o 
Corpo de Bombeiros. Não creio que isso tenha sido apenas um 
esquecimento do Governador. 

Lembrei-me agora, Deputados Biel Rocha e Weliton Prado, de outro 
Deputado, votado em Juiz de Fora, que também disse que não vota 
nas taxas, porque, no final do Governo passado, foi criada uma taxa 
de licenciamento de veículos que seria destinada à segurança pública. 
O PT votou contra. 

Outro dia, o Deputado Sargento Rodrigues denunciou nesta tribuna 
que a taxa de segurança pública não estava tendo a destinação 
devida, e ninguém do Governo respondeu. Essa é outra taxa de 
segurança pública, que também não tem previsão de ir para o Corpo 
de Bombeiros ou para a segurança pública. O Governo alega que 
essas taxas são criadas para se evitar o rombo nas contas públicas. A 
previsão feita pelo Governo, Deputado Rêmolo Aloise, para este ano, 
é de que teria um rombo de R$2.300.000.000,00. O orçamento deste 
ano não terá um rombo de R$2.300.000.000,00. O rombo existirá, 
mas será de cerca de R$800.000.000,00. O Governo Itamar e o 
Governo Aécio fizeram o orçamento em conjunto, um apoiando o 
outro. A previsão de R$2.300.000.000,00 não se consolidou. A 
previsão é de que terminaríamos o ano com um rombo de cerca de 
R$800.000.000,00. O Estado não estava tão mal quanto o Governador 
alardeou. Para o ano que vem, está prevendo um rombo de 
R$1.400.000.000,00, mas na carta do orçamento diz que não levou 
em consideração o que ganhará na reforma tributária. Segundo o 
relator Virgílio Guimarães, vai bater na casa de R$1.000.000.000,00. 
E há o crescimento econômico que o Presidente Lula está 
anunciando. Todos estamos acreditando que esse crescimento virá. 
Sou do PT, mas sou obrigado a dizer que neste ano a recessão foi 
muito grande. O Governo precisa preparar o crescimento. Mesmo que 
não muito grande, o crescimento tem de vir. Isso significa que o 
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orçamento do Estado será equilibrado. E o Governo ainda tem 
investimento da COPASA e da CEMIG, que ele também desconsidera 
do ponto de vista da propaganda que faz. Não teremos rombo no 
orçamento para o ano que vem. Não se justifica a política de taxa. É 
isso que estamos querendo dizer. Não fazemos oposição pela 
oposição. Na verdade, a taxa é injusta e não se justifica. Toda vez em 
que tratamos de números, o Governo não tem resposta quanto a essa 
questão orçamentária. Nossa discussão não envolve sectarismo. 

Deputado Alberto Bejani, não estamos fazendo oposição pela 
oposição. Avaliamos não ser necessária a criação e aumento dessas 
taxas e do IPVA. Com a reforma tributária que está sendo feita 
nacionalmente, o Governo vai ganhar. Então, solicitamos que ele 
suspenda o regime de urgência, para esperar a reforma tributária. 
Depois da reforma, faríamos os cálculos com técnicos do Governo 
Federal, do Estado e da Assembléia Legislativa. Demonstraremos no 
papel que não há necessidade de o Estado criar mais taxas. O povo e 
os empresários não agüentam mais taxas. 

A reforma tributária tem controvérsia. Dissemos que não haverá 
aumento da carga tributária. O Deputado Sebastião Navarro Vieira 
fala que haverá aumento. Há um dispositivo, que o PT assinou como 
emenda, no Congresso Nacional, para evitar aumento da carga 
tributária. Por meio desse artigo, se o tributo chegar a tal patamar, 
ficará bloqueado. Essa proposta, apresentada pelo PFL, foi acatada 
pelo PT. 

No caso do projeto do Governador, é puro aumento de taxa. Trata-
se de '1arifaço", de aumento da carga tributária. Lembro ao Deputado 
Alberto Bejani que citei Juiz de Fora como a capital da resistência às 
taxas. V. Exa. e os Deputados Biel Rocha, Sebastião Helvécio e 
Pastor George não votarão as taxas. O exemplo de Juiz de Fora 
deveria ser seguido pelos Deputados do Sul de Minas e Triângulo 
Mineiro, além dos Deputados Ricardo Duarte e Weliton Prado e dos 
Deputados do Vale do Aço e dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, 
Deputada Maria José Haueisen e Deputado Chico Simões. Os outros 
também deveriam seguir esse exemplo. 

Tenho certeza de que a base do Governo sabe que essas taxas são 
injustas, tanto é que não vêm aqui discutir; sequer o Líder do Governo 
tem a consciência de vir ao Plenário para fazer a defesa dessas taxas. 
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Elas são injustas, e a hora é imprópria. O Governo poderia 
suspender esse processo, porque vigorará apenas no ano que vem. 

No Governo Itamar Franco, por iniciativa do PSDB, foi aprovada a 
chamada noventena, para que projetos que envolvessem aumento de 
taxas e tarifas só pudessem ser enviados à Casa até 90 dias antes do 
fim do ano. Votamos isso para haver discussão. No caso, por que o 
Governo pediu regime de urgência e quer votar esse projeto em 
novembro? Temos prazo até 31 de dezembro para votar. Por que a 
pressa? Entendo como má intenção. Não era preciso o regime de 
urgência. Deveríamos deixar a população discutir sobre isso. 

O Governo não atende a ninguém. Nem audiência pública o 
Governo queria fazer. Mandaram o projeto, que não foi discutido com 
empresários ou trabalhadores. A base do Governo está revoltada e 
com razão. Os Deputados do Governo não são obrigados a votar algo 
com que a consciência deles não concorda. 

O Deputado Alberto Bejani (ern aparte) - Lembro que não é tão 
simples cobrar essa taxa, principalmente a de incêndio ou dos 
Bombeiros, como é chamada. 

O Estado precisará das plantas de todos os municípios, a não ser 
que a taxa seja cobrada de maneira aleatória, porque quem possui a 
medida da área construída é a Prefeitura, e não, a CEMIG ou a 
COPASA. Então, a questão envolve também os Prefeitos de todo o 
Estado, que terão de mandar a planta da construção de cada 
residência, a fim de se saber se a área construída atinge ou não 75m2 • 

Portanto, o complicado r é maior. 
Ratifico minha posição: considero o Governador Aécio Neves 

pessoa simpaticíssima, ótima, mas estou fora dessa matéria, e meu 
voto é contrário a ela. Muito obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado. Parabenizo V. 
Exa. pela sua coragem em, mesmo sendo da base do Governo, não 
votar favoravelmente ao que considera injustiça social, como esse 
projeto das taxas. 

Esse projeto é o contrário do que precisa ser feito, pois precisamos 
dividir renda neste País. Esse projeto arrecadará mais de quem tem 
menos e do setor produtivo da sociedade, não arrancando dos setores 
que precisam contribuir mais. Tirar daqueles que precisam contribuir 
mais, por estarem contribuindo pouco, como banqueiros, latifundiários 
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Deputado Rêmolo Aloise, como V. Exa. pode perceber, temos nove 
Deputados em comissões e apenas alguns poucos Deputados em 

Plenário, porque parece que a base do Governo está realmente 
disposta a não discutir as taxas. Peço a V. Exa. que, regimentalmente, 

termine de plano esta reunião, porque o quórum está extremamente 
baixo e queremos discutir à noite, com a presença de mais Deputados 
do Governo, para que eles próprios se convençam da necessidade de 

se derrotar esse projeto. Acredito que isso possa acontecer 
Questões de Ordem 

O Deputado Rogério Correia - Deputado Rêmolo Aloíse, como V. 
Exa. pode perceber, temos nove Deputados em comissões e apenas 
alguns poucos Deputados em Plenário, porque parece que a base do 
Governo está realmente disposta a não discutir as taxas. Peço a V. 
Exa. que termine, de plano, esta reunião, porque o quórum está baixo, 
e queremos discutir o assunto à noite, com a presença de mais 
Deputados do Governo, para que eles próprios se convençam a 
derrotar esse projeto. Acredito que isso possa acontecer. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito que seja feita a 
chamada para a recomposição de quórum. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Miguel Martini)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados, que, 

somados aos 7 em comissões, perfazem o total de 28 parlamentares. 
Portanto, há número suficiente para a continuação dos trabalhos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, é óbvio que o quórum 

real da reunião não existe. O Deputado demora quase uma hora para 
fazer uma recomposição de quórum, e o Plenário está totalmente 
esvaziado. Considera-se o quórum da Comissão, mas, na verdade, a 
Comissão discute outro assunto. Isso mostra o desinteresse do 
Governo para a votação do projeto das taxas. Mas, se o Governo 
insiste em ouvir a voz da Oposição, nós, evidentemente, estamos 
dispostos a fazer com que o Governo nos escute. Não há problema 
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nenhum. Somos 16 Deputados, que falarão. Depois, não reclamem 
que estamos aqui fazendo sempre o mesmo coro. É necessário fazê-
lo porque o Governo insiste em não fazer nenhum tipo de retirada de 
propostas de criação de taxas, insiste em não aceitar nossa 
argumentação, em nosso entender correta, de suspender o regime de 
urgência dos projetos das taxas e, ao suspender o regime de 
urgência, suspender o trâmite do projeto para uma discussão mais 
equilibrada, com a Oposição, com o Governo Federal. o Governo 
insiste numa estratégia errada. Cria taxas por criá-las. 

Não é verdade que fazemos oposição por oposição. O Governo é 
que quer criar taxas por criar taxas. Fazem os cálculos, percebem que 
as taxas não devem ser criadas, mas, mesmo assim, insiste na 
criação. Taxa de incêndio, taxa de rodovia, boletim de ocorrência, taxa 
da Polícia Militar, JPVA de carro a álcool, motos e alguns carros a 
diesel. Impostos, impostos, impostos. Taxas, taxas, taxas. Aumento, 
aumento, aumento. 

Não é possível o Governo insistir nisso como política correta para se 
restabelecer a ordem no Estado de Minas Gerais. A discussão é outra, 
Governador Aécio Neves. A discussão tem de ser feita no Congresso 
Nacional. A discussão, Secretário Wilson Brumer, Secretário 
Anastasia, é a da reforma tributária que está sendo feita 
nacionalmente. Ajude-nos a aprovar essa reforma que o Governo 
Fernando Henrique não teve coragem de fazer em oito anos. Essa é a 
reforma justa. Se o Governo Aécio acerta em apoiar as reformas 
tributárias e previdenciárias no Congresso Nacional, erra, por outro 
lado, com sua voracidade tributária. O Deputado Virgílio Guimarães 
usou muito bem esse termo: voracidade tributária. O Governo voraz 
em aumentar os tributos. 

E nós, em Brasília, fazemos a discussão de distribuição de renda, a 
partir da reforma tributária, apoiada pelo Governo Aécio Neves. O 
Governador sabe da importância da reforma tributária, que não foi 
feita pelo Governo Fernando Henrique. Tanto isso é verdade, que 
apóia, junto com todos os outros Governadores, a reforma tributária. 

Deputada Jô Moraes, o Presidente Lula dialoga. Chama os 
Governadores para ver que tipo de reforma deve ser feita, escuta a 
voz dos Governadores, dos Prefeitos, do povo, dos empresários, dos 
trabalhadores. Tem Conselho de Desenvolvimento, presidido pelo ex-
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Prefeito Tarso Genro. Tem todos os instrumentos de discussão 
democrática. O Governador Aécio Neves cercou-se de tecnocratas 
que acreditam ter o poder de tudo decidir. Eles elaboram projetos, que 
são enviados à Assembléia. Ainda bem que a base de Governo está 
revoltosa. Muitos já levantaram a voz contra as taxas. Cito novamente 
a bancada de Juiz de Fora: Deputados Alberto Bejani, Sebastião 
Helvécio, Pastor George, Biel Rocha. O Governo deveria ouvir a voz 
da rebelde Juiz de Fora, que, posteriormente, fará eco dessa 
manifestação, que não é só da Oposição. Essa é uma posição 
majoritária na Assembléia Legislativa; é por isso que o Governo, 
mesmo fazendo chamada a toque de tartaruga, tem dificuldade para 
obter quórum mínimo de discussão, mas jamais um quórum de 
votação. A revoltosa base governista está com a Oposição para evitar 
esse mal, que são taxas e mais taxas, impostos e mais impostos, 
aumentos e mais aumentos, tributos e mais tributos. Tiradentes já se 
revoltou no passado. É preciso que os mineiros se revoltem agora. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, a 
Deputada Jô Moraes. 

A Deputada Jô Moraes - Caro Presidente, compreendo as razôes 
que o levam a trocar o meu nome, não apenas pela força do Jô 
Soares, como também pelo fato de o Plenário viver momento de 
grande tensão. Nós, da Oposição, estamos convencidos das 
dificuldades para o povo mineiro aprovar o projeto. Há também tensão 
na base do Governo. 

Muitas vezes, nossos procedimentos regimentais não levam em 
conta que V. Exa. precisa estabelecer uma dinâmica no seu trabalho. 
V. Exa., na combativa cidade de São Sebastião do Paraíso, está 
sendo pressionado para que as taxas não passem. Nós, da Oposição, 
vimos alertando, exaustivamente, o Governador do Estado. 

Deputado Rogério Correia, que tem mais intimidade com o Governo 
do Estado, por que o Vice-Governador encaminhou um projeto dessa 
dimensão? Passarei a palavra ao Deputado Weliton Prado, estudioso 
do Projeto n° 1.078, que dedica o melhor das suas energias para 
alertar o povo mineiro para os impasses que o projeto enfrenta. Está 
na faixa constitucional, sobrestando outros, sendo que esta Casa tem 
projetos decisivos para o povo mineiro. 
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Houve equívoco do Governador ou dos seus assessores, pois 

não acredito que o Governador Aécio Neves cometesse o equívoco de 
mandar um projeto que paralisa a Casa e impossibilita a discussão da 
lei orçamentária, do PMDI e das emendas e a restituição do PPAG. O 
projeto impede-nos de discutir as questões fundamentais para o 
Estado. Esse projeto está sobrestando nossa pauta, e a sociedade 
mineira não pode aceitar isso. 

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Agradeço o aparte 
concedido pela Deputada Jô Moraes, companheira de luta. A reforma 
tributária do Governador Aécio Neves é maldosa e injusta. É uma 
verdadeira irresponsabilidade social, um dos maiores ataques ao povo 
mineiro. Num momento em que toda a sociedade está se organizando 
em prol de uma reforma tributária federal, sem que se aumente a já 
tão elevada carga de tributos, o Governador Aécio Neves, na 
contramão da história, envia para esta Casa seis projetos criando 
várias taxas absurdas e aumentando o valor de algumas já existentes. 

Sabemos que punirão sobremaneira todo o setor produtivo e os 
contribuintes. Minas Gerais tem uma das maiores cargas tributárias do 
País. O valor das taxas arrecadadas em Minas Gerais é maior que o 
total arrecadado em 23 Estados da Federação: R$274.000.000,00. A 
arrecadação do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá, Roraima, 
Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito 
Federal é de cerca de R$247.000.000,00. 

Vejam a injustiça: a população do nosso Estado paga mais taxas 
que a população total de 23 Estados. Inúmeras empresas deixaram 
Minas e foram para outros Estados por causa da elevada carga 
tributária. Num momento de recessão e de dificuldades, em que 
estamos discutindo a reforma federal sem aumento da carga tributária, 
o Governador Aécio Neves envia um projeto maldoso, injusto, 
aumentando os valores de taxas e criando outras. Existem taxas 
inconstitucionais, ilegais. O Governador está rasgando a Constituição 
que jurou cumprir. Infelizmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
não opinou pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade de 
vários projetos. Cito como exemplo a taxa de incêndio. 

O art. 152 da Constituição do Estado estabelece que "é vedado ao 
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Estado, sem prejuízo das garantias asseguradas ao contribuinte e 
do disposto no art. 150 da Constituição da República e na legislação 
complementar específica: instituir tributo que não seja uniforme em 
todo o território estadual ou que implique distinção ou preferência em 
relação a município em detrimento de outro, admitida a concessão de 
incentivo fiscal destinado a promover o equilíbrio do desenvolvimento 
socioeconômico entre as diferentes regiões do Estado". 

Inicialmente, o projeto previa a cobrança da taxa de incêndio nos 32 
municípios que possuem unidades do Corpo de Bombeiros. Como já 
disse, a Constituição do Estado determina que só podem ser 
instituídos tributos de maneira uniforme, ou seja, se forem cobrados 
em todos os municípios. Mas não é isso que está acontecendo. A 
princípio, aquela taxa seria cobrada em 32 cidades. Depois, esse 
número passou para 66. No entanto, alguns Deputados ficaram 
insatisfeitos com a instituição da taxa em seus municípios. Após as 
negociações, o número caiu para 55. 

Ao analisar o projeto, encontramos injustiça maior: todos os 
comerciantes e industriais terão de pagar a taxa de incêndio, cujos 
valores poderão chegar a mais de R$1.600,00. 

No Norte e no Sul de Minas e em outras regiões do Estado que não 
possuem unidade do Corpo de Bombeiros, os comerciantes e as 
indústrias também terão de pagar. Aí, eu pergunto: se pegar fogo 
numa residência, comércio ou indústria, onde fica a responsabilidade 
do Estado? As empresas entrarão na justiça contra o Estado, que, em 
vez de arrecadar, terá de pagar indenização. Se uma casa pegar fogo, 
não pagará apenas o valor venal, mas o sentimental. Isso pode ficar 
muito mais caro para Minas Gerais. 

As taxas são realmente absurdas. Inicialmente, seria cobrado das 
residências acima de 60m2 o valor de R$62,45; as que estivessem 
acima de 300m2 pagariam R$87,00; os comércios e as indústrias 
pagariam R$312,00. Tais valores foram majorados de forma extrema. 
Hoje, dependendo do tamanho das residências, o valor pode chegar a 
R$449,00; e, para os comércios, a mais de R$1.600,00. Além disso, 
essas cobranças ferem o princípio da capacidade contributiva, porque 
os moradores de favelas terão de pagar o mesmo valor que será 
cobrado de um morador da Zona Sul. Mais injusta ainda é a situação 
em que os proprietários de '11ats" e apartamentos de até 75m2 , 
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localizados em reg1oes nobres e que valem R$300.000,00, não 
pagarão nada, ao contrário dos moradores de periferia, que poderão 
pagar até R$449,00. Em Uberlândia, muitas pessoas sequer têm 
condições de pagar energia elétrica, mas terão de pagar a taxa de 
incêndio. Há cerca de 20 dias, visitei uma senhora que teve a sua 
residência incendiada, porque não pôde pagar a conta de luz. 
Colocou, então, uma vela em cima do guarda-roupa, e o incêndio 
começou. Como é que ela vai poder pagar essa taxa? 

Portanto, é esse despropósito e esse estelionato eleitoral que o 
Governador Aécio Neves está propondo para o Estado de Minas 
Gerais. Cito outros exemplos. A questão de o ensino fundamental 
passar de oito para nove anos também é descabida. Não está previsto 
nenhum centavo a mais no orçamento para a educação, visando à 
contratação de professores; e o Governador já divulgou que, no 
próximo ano, as crianças entrarão nas escolas com 6 anos. 
Lembramos que a maioria das escolas de ensino fundamental foi 
municipalizada; e as que ainda não estão sob a responsabilidade do 
município são chantageadas por várias superintendências de ensino, 
sendo obrigadas a assumirem o ensino fundamental. 

Outro exemplo da incoerência do Governador diz respeito ao 
orçamento de R$50.000,00 para o Programa Primeiro Emprego, 
sendo que, apenas com a publicidade do Programa, já gastou mais de 
R$2.000.000,00. Isso não é uma grande incoerência, Deputado 
Alencar da Silveira Jr.? Mostra a forma com que o Governador está 
tratando o povo mineiro. 

Existem outros pontos do projeto que são ilegais e inconstitucionais. 
No princípio, ele estabelecia a cobrança da taxa de segurança pública 
quando um cidadão chamasse um policial. Se esse policial fosse a pé, 
o valor da taxa seria de R$12,24; se fosse de moto, R$15,03; se fosse 
de ROTAM, R$29,00; e, se fosse de helicóptero, mais de R$2.100,00 
por hora. Imaginem a situação em que uma pessoa tem a sua casa 
furtada. Ela liga para a polícia, e quatro viaturas, com quatro policiais, 
são enviadas ao local. Então, vai parar, analisar e calcular. Ela verá 
que é mais vantajoso negociar com os bandidos que fazer ocorrência. 
Essa era a intenção do Governador. 

Entramos com emenda supressiva, que não passou na Comissão de 
Constituição e Justiça, mas as comissões de mérito fizeram as 
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modificações e regulamentaram a taxa de segurança pública, que 
agora será cobrada somente nos seguintes casos: resgate e captura 
de animal em via pública, ferido ou não; escolta e remoção de veículo 
particular, apreendido ou não; apoio a empresas privadas e serviço de 
segurança de natureza privada; disparo de alarme falso e 
apresentação da banda de música. Graças à participação e à 
denúncia que o Bloco PT-PCdoB fez nesta Casa, mobilizamos a 
sociedade e a imprensa, que deu ampla cobertura. Se não fosse por 
isso, esse projeto ainda poderia conter esses absurdos. 

Conseguimos impedir a cobrança do atestado de antecedentes 
criminais, que é inconstitucional; conseguimos fazer modificações 
relativas ao boletim de ocorrência, também. Agora, não podemos 
permitir o absurdo que o Governador está querendo fazer com os 
proprietários de veículos. Nesse projeto, os proprietários de 
motocicletas terão 100% de aumento no IPVA. Isso é um absurdo! Os 
que se utilizam de motos são trabalhadores! Os proprietários de 
veículos utilitários sofrerão 50% de aumento, e os proprietários de 
veículos a álcool e a diesel, 20%. Conseguimos apresentar uma 
emenda, acatada pela Deputada Vanessa Lucas, suprimindo os 20% 
dos veículos a álcool. O que gera mais indignação é que os 
proprietários pagarão mais, mas as locadoras de veículos terão 50% 
de desconto no IPVA e no licenciamento de veículos. Que absurdo! A 
Lei de Responsabilidade Fiscal deixa claro que, se a empresa tem um 
desconto, alguém tem de pagar. Esse alguém é a população mais 
pobre. Sem falar no aumento de 45% nas taxas de cartório. Os 
próprios donos de cartórios estão com medo, pois dados estatísticos 
mostram que 30% da população brasileira não têm registro, muitos 
por falta de condições financeiras. Os próprios donos de cartório 
estão-se reunindo para fazer alterações e cobrar de quem tem mais. 
Enquanto isso, os aumentos do Judiciário chegam a mais de 300%. 
Questionei o Secretário, em audiência pública para debater a reforma 
tributária, perguntando qual seria, no caso de uma casa ser 
incendiada, a responsabilidade do Estado. 

Ele me disse que quem se sentisse prejudicado procurasse a justiça. 
Deixou claro o posicionamento do Governo do Estado, que aumentou 
em 1 O% as taxas do Judiciário, para impedir que as pessoas tenham 
acesso à justiça. Aí vemos a maldade do Governo do Estado. Essa 
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taxa é digna da nossa oposição. Temos de nos mobilizar. Estamos 
convocando a juventude e a sociedade organizada para comparecer a 
esta Casa no dia da votação desse projeto. Contamos também com o 
apoio de todos os Deputados. 

Parabenizo os Deputados que se posicionaram contra a reforma 
tributária do Governador Aécio Neves. Esperamos que mobilizem os 
outros Deputados para derrotarmos essa proposta, que tanto penaliza 
a população. 

Lembro que está previsto no orçamento um aumento de 
R$117 .000.000,00, referente à arrecadação das novas taxas. Esse 
valor não representa nada perto do déficit do Estado, que hoje está 
em torno de R$1.000.000.000,00. Só com a desoneração do ( ... ) -
acredito que ele tinha que desonerá-lo -, o Estado perdeu 
R$300.000.000,00. Então, não se justifica criar essas taxas, que terão 
uma arrecadação pequena e penalizarão as pessoas que passam por 
dificuldades e as pequenas empresas. Isso poderá aumentar o 
desemprego no Estado. 

A nossa proposta - como disse o Deputado Rogério Correia - é que 
o Governador suspenda a tramitação, retire o regime de urgência dos 
Projetos nos 1.078 e 1.079 e espere a votação da reforma tributária, 
pois, segundo o seu relator, o Deputado Federal Virgílio Guimarães, 
Minas receberá no mínimo R$800.000.000,00, podendo receber até 
R$1.000.000.000,00, o que resolveria o déficit do Estado. Portanto, 
não se justifica a criação dessas taxas absurdas. 

O Governador também usou de maldade ao exprimir algumas taxas, 
antes expressas em reais ou em UFIRs, em UFEMGs. Hoje, uma 
UFIR vale R$1 ,06; portanto, as taxas foram aumentadas em 25%. O 
Governo utilizou o IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, e não, o 
IPCA, que é o índice utilizado pelo IBGE. Então, vemos a maldade do 
Governador ao transformar os índices. Alguns não entendem de 
economia; por isso, repito, ao mudar o índice, houve aumento de 25% 
em todas as taxas do Estado, e pode haver mais um aumento de 25% 
só no ano que vem. Portanto, seriam 50% a mais em todas as taxas 
do Estado. Essa é a incoerência do Governador. 

Agradeço à Deputada Jô Moraes, grande guerreira, a quem muito 
admiramos. Podem ter certeza de que o Bloco PT-PCdoB discutirá até 
o último momento. Os Deputados que votarem a favor dessas taxas 
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A Deputada Jô Moraes - Obrigada, Deputado Weliton Prado, pelo 
brilhante pronunciamento. É nossa obrigação esclarecer à população 
o que acontece. 

O pronunciamento do Deputado Weliton Prado provou o que venho 
insistindo em dizer desde o primeiro momento. Compreendemos que 
há uma crise fiscal e financeira do Estado, herança política do partido 
do Governador, que premiou o povo brasileiro, nesses últimos dez 
anos, com o modelo neoliberal, perverso, a serviço do mercado, 
desestruturador das indústrias, desregulamentador do sistema 
financeiro e privilegiador daqueles que investem nas bolsas e 
recebem insenções fiscais, e não do trabalhador que sofre o desconto 
na fonte. 

Não são aqueles empresários do setor produtivo, como o Deputado 
Jayro Lessa, que criam empregos e produzem riqueza, os apoiados 
nesse período. A política dos dez anos levou-nos a esse impasse. 
Diante da crise, insisto, precisamos fazer escolhas. Alguém deve 
perder para o outro ganhar. Falamos aos Secretários Fuad e 
Anastasia e ao Governador Aécio Neves que há outros caminhos para 
tirar o Estado da crise financeira. O primeiro é o tomado pelo Governo 
Lula, ao assumir compromisso e compensar as perdas trazidas pela 
Lei Kandir aos Estados exportadores. Essa lei isentou produtos para 
exportação a fim de aumentar a arrecadação. Lula faz compensações 
por intermédio de mecanismos citados pelo Deputado Rogério 
Correia. Eles indicam que, no próximo orçamento, Minas aumentará 
repasses em torno de R$1.000.000.000,00 para compensar as 
perdas. O que deveria fazer o Governador Aécio Neves? 
Evidentemente não seria taxar os que vivem de salários, mas arrochar 
a fiscalização para combater a sonegação fiscal. 

Segundo o Secretário, o cálculo presumível de sonegação em 
apenas três setores - combustível, bebida e cigarro - gira em torno de 
R$100.000.000,00. Por que Minas Gerais não cria instrumentos para 
que a Receita Federal pegue os grandes grupos? Pequenos 
comerciantes são notificados pelos fiscais, e não os grandes 
monopólios, que ganham subsídios e investimentos do Estado. E 
esses subsídios são oriundos dos impostos e do bolso do trabalhador. 
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Além do arrocho da fiscalização para combater a sonegação fiscal, 
o Governador dispunha de outras alternativas. Ao discutir a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, o Deputado Sebastião Helvécio propôs 
emenda brilhante: criar processo de avaliação da política de renúncia 
e incentivos fiscais implementada no Estado. Continuaríamos 
mantendo essa renúncia se houvesse resultados e dividendos em 
torno da criação de empregos, ampliação de arrecadação de forma 
indireta por investimentos e circulação dos produtos. Mas a proposta 
foi derrotada. O Governo do Estado vetou emenda que assegurava 
transparência para a política de renúncia fiscal. 

Certo Deputado da base do Governo questionou-me se muito da 
renúncia fiscal é da Lei Kandir. Não, nem 40%. A renúncia fiscal da 
Lei Kandir será compensada pelo Governo Lula. Quem nos garante 
que os incentivos dados à Mercedes geraram empregos suficientes? 
Que o incentivo dado ao pequeno empresário, à agricultura familiar, à 
circulação de mercadorias e à isenção de projetos não gerariam mais 
empregos e estímulos à economia? Quem garante ser a Mercedes a 
melhor? Será pelo fato de ser grande, de fora, ter a imagem de criar 
empregos? Insisto no apelo do Bloco PT-PCdoB. Não fazemos 
oposição ao Estado. Queremos o crescimento de Minas e do País. 
Não podemos aceitar qualquer acordo com o FMI que impeça os 
investimentos, caracterize e carimbe o gasto de estatal como sendo 
despesa. 

Que despesa é essa? Estatal é o setor público do nosso País, a 
riqueza pública. Então, a aplicação deve ser a serviço do público. 
Insistimos nisso. Mas o Governador não compreende que outros 
caminhos são possíveis. Para atingi-los, devemos enfrentar os 
grandes grupos econômicos, os setores que sempre mandaram na 
política mineira, os grandes monopólios e as grandes empresas que 
maquiam seus recursos, o seu sistema de controle contábil, para fugir 
da fiscalização. 

Deputadas e Deputados, foi muito bom o exemplo simbólico do 
Deputado Weliton Prado referente ao IPVA. Infelizmente, há um 
crescimento do IPVA para as motos e uma redução para as locadoras. 
Esse é um exemplo pequeno dessa grande política levada a cabo 
para enfrentar a crise financeira e fiscal do Estado. O plano de carreira 
dos servidores, que há oito anos não têm aumento, não foi 
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apresentado nesta Casa, uma promessa do Governador. Não se 
penalizam os que ganharam e ganham o tempo todo, mas os 
servidores, os trabalhadores e os que vêem os seus recursos minados 
por esse processo injusto de fiscalização e de arrojo de taxas 
implementadas pelo Governador. 

* - Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, como não há possibilidade 
de continuar a reunião, peço, de plano, que V. Exa. a encerre. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, é notório que 
não há parlamentares neste Plenário, pois se encontram na ante-sala, 
como os Deputados Rogério Correia e Olinto Godinho e outros. Todos 
sabem que se encontram fora deste Plenário porque ouvem os 
absurdos apresentados pela Deputada Jô Moraes. 

Comentei com os Deputados Jayro Lessa e Dinis Pinheiro que é 
muito bom ser Oposição neste mandato. Ouvimos os parlamentares 
fazerem seus discursos, como a Deputada Jô Moraes e o Líder do PT 
nesta Casa, Deputado Rogério Correia. Por ter um Governo na mais 
perfeita democracia, sabemos que pelo telefone conversam com o 
Governador, tirando as dúvidas e são bem tratados. Dentro desta 
Casa recebem as mesmas benesses dos parlamentares da base do 
Governo. 

Haverá emendas no próximo orçamento. Então, é bom que o 
telespectador da TV Assembléia depois as acompanhe. Há oito anos 
criou-se essa emissora justamente para dar essa abertura, a fim de 
que o Estado acompanhe o nosso trabalho nesta Casa. Por ela, 
vemos os Deputados de Oposição indicando, recebendo, sendo 
recebidos pelos Secretários, além de serem atendidas as suas 
solicitações. Se isso ocorresse no Governo passado, o Governador 
nem olharia para o rosto do Deputado de Oposição. Nesta Casa, 
durante quatro anos, o João Leite não chegou perto do Itamar, pois, 
se assim o fizesse, o Governador viraria as costas para ele. Isso 
ocorreu também com o Deputado Miguel Martini. Hoje, a Oposição é 
tratada com respeito. 

Desejo explicar por que a Deputada Jô Moraes pediu verificação de 
quórum. Há Deputados que sobem, falam, mas têm um tratamento 
respeitoso, de igual para igual, da mesma forma que o tem qualquer 
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outro Deputado neste Plenário. 

O Governo ainda faz isso, Sr. Secretário. Preocupa-me quando a 
Deputada Jô Moraes diz que o Vice-Governador do Estado de Minas 
Gerais coloca o Projeto no 1 .078 em caráter de urgência, e a Bancada 
da Oposição está obstruindo a pauta. Palavras da Deputada Jô 
Moraes: ''Temos projetos mais importantes para serem discutidos, 
como o projeto do orçamento para o próximo ano". Gostaria de 
explicar para a Deputada Jô Moraes que isso é fácil de resolver. É só 
a Bancada de Oposição parar de obstruir, colocarmos os Deputados 
em Plenário e votarmos. Há os que vão votar a favor e contra. Vamos 
aprovar ou rejeitar o projeto. Com isso, Deputada Jô Moraes, não 
teremos projetos atrapalhando o andamento da Casa. Quem atrapalha 
a tramitação dos projetos é única e exclusivamente a Bancada de 
Oposição. 

Quando se fala das coisas que o Aécio fez, das taxas do Aécio, 
esquecem que o Governo Lula passou o COFINS de 3% para 7,66%, 
matando os empresários. O empresário Jayro Lessa, Deputado desta 
Casa, não está agüentando mais, está quebrando. É um empresário 
que emprega, só na cidade de ltabirito, 400 pessoas. Em ltabirito 
tenho 400 eleitores que trabalham para o Deputado Jayro Lessa. 
Completando, Sr. Presidente, a CPMF, que era provisória, agora é 
permanente. A contribuição que era destinada à saúde, agora foi 
colocada em um caixa único. O Deputado Dinis Pinheiro lembrou 
muito bem que o Lula deu para a William R$22.000.000,00. lbirité, 
onde fica a PETROBRAS, que tem no seu comando o piloto Toninha 
Pinheiro, não recebeu nenhum centavo. A PETROBRAS de lbirité não 
recebe nenhum centavo para a cidade, mas a William recebeu 
R$22.000.000,00. 

Foi bom quando o Deputado disse que a imprensa divulgou tudo que 
a Oposição falou. É uma fala bem diferente da que estávamos 
ouvindo da própria Oposição, que dizia que o Governador Aécio 
Neves não deixa a imprensa falar nada. Agora chega o Deputado do 
Partido dos Trabalhadores a esta tribuna e afirma que a imprensa 
divulgou as taxas. Como podemos entender isso? É o que costumo 
falar. Fazer oposição é muito fácil. Vamos continuar ajudando o meu 
Presidente Lula e o Governador Aécio Neves. Sabendo da dificuldade 
de ouvir as colocações dos Deputados que estavam na tribuna, peço 

~-----------~------------~ 



830 
a V. Exa. não o encerramento de plano da reunião pedido pela 
Deputada Jô Moraes, mas a recomposição de quórum, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição do número regimental. 

A Sra. Secretária (Deputada Jô Moraes)-(- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 11 Deputados. 

Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicitei esta questão de 
ordem por duas razões: primeiro, a chamada que a Deputada Jô 
Moraes acaba de fazer suscitou grande dúvida em todos nós. A 
dúvida é se na segunda chamada chamou os presentes ou os 
ausentes. 

Segundo, o Líder da Oposição afirmou neste Plenário que os 
Deputados da base governista não queriam debater. Pelo que posso 
perceber, não está aqui presente nenhum Deputado do PT para 
discutir o projeto. Quem está em casa está percebendo claramente 
que se trata apenas de jogo da Oposição, dizendo o que não é real. 
Entretanto, pela televisão, não se consegue fazer juízo correto do que 
está acontecendo neste Plenário, por não se conhecer o processo 
legislativo. 

Estamos percebendo que a velocidade com que se faz a chamada 
para a recomposição de quórum, de certo modo, confunde as 
pessoas, que não entendem quem foi ou não chamado. 

Haverá o tempo em que subiremos a esta tribuna para fazer o que 
precisa ser feito, ou seja, mostrar a verdade. O PT fala o que imagina, 
mas queremos falar o que é verdadeiro, para que as pessoas possam 
julgar, e até mesmo mostrar a total e absoluta incoerência do discurso 
feito aqui com a prática de Brasília. O discurso de Brasília é arrecadar 
- quanto mais, melhor -, aumentando a carga tributária de 36% para 
41% e concentrando o recurso na União, que, hoje, detém quase 70% 
dos recursos arrecadados. Entretanto, o Deputado do PT tem a 
coragem de dizer que o Governo Lula está devolvendo um pouco da 
grande quantidade do bolo que está sendo arrecadado, como se 
estivesse fazendo grande milagre. Cita demais seu amigo, o Deputado 
Virgílio Guimarães, mineiro, que não queria incluir Minas no Fundo de 
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Desenvolvimento Regional. 

Consegue-se algo, não porque o Governo Federal está concedendo, 
mas por estar sendo obrigado, se for seu desejo aprovar a reforma 
tributária, que, na verdade, trata-se de remendo tributário. 

Portanto, a grande incoerência está nesses dois discursos. Quando 
o PT não era Governo, dizia-se qualquer coisa. Entretanto, quando no 
Governo, a sociedade brasileira percebe e a mídia está divulgando 
que o discurso em Brasília é arrecadar e concentrar, mas aqui é gerar 
nos Estados dependência cada vez maior, para precisarem pedir favor 
ao Governo Federal. Então, há incoerência nesse discurso. Mas 
podem ficar tranqüilos, pois, em momento oportuno, subiremos à 
tribuna para trazer a verdade e dizer o que significam essas taxas, os 
benefícios que a sociedade terá e os riscos que teria, caso não 
fossem aprovadas. 

Sr. Presidente, fizemos essa observação e agradecemos a V. Exa. 
Percebemos que o Deputado Sidinho do Ferrotaco, que não estava 
presente, entrou agora no Plenário. Solicito a V. Exa. que proceda a 
uma nova recomposição, para que possamos saber quantos 
Deputados estão presentes no Plenário. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as 

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 12, às 20 horas, e para a reunião 
especial também de amanhã, às 8 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 24" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POlÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 28/10/2003 

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil 
Pereira, Doutor Viana, Luiz Humberto Carneiro e Laudelino Augusto 
(substituindo este ao Deputado Padre João, por indicação da 
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
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a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar matérias constantes na pauta e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: Ofício no 111/2003, da Secretária de 
Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do 
Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas, encaminhando o 
programa de desenvolvimento para essa região e solicitando apoio da 
Comissão a projetos de implementação do referido programa; e ofício 
do Sr. Joaquim lsidoro de Oliveira, Presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Jequitaí, em que parabeniza o Deputado Gil 
Pereira pela posse na Presidência da Comissão e solicita ajuda para 
construir um miniparque para balança e currais para leilões. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei no 
99/2003, no 1 o turno (Deputado Luiz Humberto Carneiro); e Projeto de 
Lei no 990/2003, no 1 o turno (Deputado Gil Pereira). Passa-se à 1 a 

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, em turno único, da Mensagem no 95/2003, 
que conclui pela apresentação de projeto de resolução (relator: 
Deputado Luiz Humberto Carneiro); pela aprovação, no 2° turno, do 
Projeto de Lei no 637/2003, na forma do vencido no 1° turno (relator: 
Deputado Doutor Viana); e pela aprovação, no 1 o turno, dos Projetos 
de Lei n°s 179/2003 na forma do Substitutivo no 2, que apresenta, e 
pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça (relator: Deputado Doutor Viana); 640/2003 na forma do 
Substitutivo no 1 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro); 
647/2003 com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e 3, 4 e 5 que apresenta (relator: Deputado Laudelino 
Augusto, em virtude de redistribuiçao). Passa-se à 2• Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
n°S 520 e 522/2003 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro). 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°s 1 .641, 1 .660 e 1.663/2003. Passa-se à 3" Fase da 
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Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 247/2003. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Ana 
Maria Resende, em que solicita a realização de audiência pública no 
Município de Francisco Sá para debater as dificuldades enfrentadas 
pelos produtores de alho no Norte de Minas. 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, 11 de novembro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Padre João - Ana Maria Resende. 

ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 4/11/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Alberto Bejani, Marília Campos e André Quintão, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Laudelino Augusto, Célio Moreira e Maria Tereza Lara. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a debater, em audiência pública, o Projeto de Lei Federal n° 
3.638/2000, do Senador Paulo Paim, que institui o Estatuto do 
Portador de Necessidades Especiais e dá outras providências, em 
tramitação no Congresso Nacional, e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofício da Sra. Maria Tereza de Fátima, 
Secretária Executiva do Governador, publicado no "Diário do 
Legislativo" de 30/10/2003. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei n°s 1.146, 1.157 e 1.176/2003, em turno único 
(Deputado André Quintão); 1.155, 1.162 e 1.171/2003, em turno único 
(Deputado Elmiro Nascimento); 1.086 e 1.167/2003, em turno único 
(Deputada Marília Campos); 817/2003, em 1 o turno, 1.145 e 
1.169/2003, em turno único (Deputado Alencar da Silveira Jr.); e 
a vaca a si a relataria dos Projetos de Lei n°s 902/2003, em 1 o turno; 
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1 .156, 1.140 e 1 .154/2003, em urno único. 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 André Quintão em que solicita seja 
encaminhado ao Presidente da Assembléia Legislativa solicitação 
para que os prédios da Casa sejam adaptados à acessibilidade das 
pessoas portadoras de necessidades especiais; Célio Moreira em que 
solicita seja realizada audiência pública para discutir a política de 
concessão de bolsas para alunos de escolas especiais; Maria Tereza 
Lara em que solicita sejam encaminhadas ao Senado Federal, as 
notas taquigráficas da reunião juntamente com as propostas 
apresentadas para subsidiar a discussão e a votação do Estatuto da 
Pessoa Portadora de Deficiência. A Presidência destina essa parte da 
reunião a ouvir os seguintes convidados: Santos Fagundes, Assessor 
do Senador Paulo Paim; Simone Montes Pinto Monteiro, Promotora de 
Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e 
do Idoso; Simone Aparecida Albuquerque, Gerente de Coordenação 
da Política de Assistência Social da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Belo Horizonte; Márcio José Ferreira, 
Coordenador do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de 
Deficiência de Belo Horizonte; Isabel Garcia Leão, Presidente da 
Congregação dos Deficientes Auditivos de Belo Horizonte; Maria 
Dolores da Cunha Pinto, Presidente da APAE de Belo Horizonte; 
Flávio Couto e Silva de Oliveira, Superintendente da Coordenadoria 
Estadual de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra 
ao Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação 
Popular e, logo após, às Deputadas Maria Tereza Lara e Marília 
Campos, autoras do requerimento que deu origem ao debate, para 
suas considerações iniciais. Em seguida, a Presidência passa a 
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Na 
impossibilidade de permanecer na reunião, o Deputado Alberto Bejani 
passa à Presidência a Deputada Marília Campos. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos convidados, dos parlamentares e dos demais presentes, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
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a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente - Elmiro Nascimento - Marília Campos. 

ATA DA 26• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 5/11/2003 

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 
Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas e Maria Tereza Lara e os Deputados 
Antônio Júlio e lrani Barbosa, 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 constate na pauta, comunica o recebimento do 
Projeto de Lei no 1 .045/2003 e informa que designou a Deputada 
Vanessa Lucas como relatora da proposição no 1 o turno. Passa-se à 
1" 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 2° turno, do Projeto de Lei no 101/2003 
na forrna do vencido em 1 o turno (relatora: Deputada Maria Tereza 
Lara); pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 97/2003 na 
forrna do Substitutivo n° 1, com a Emenda no 1 (relator: Deputado 
Antônio Júlio) e 931/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relatora: 
Deputada Vanessa Lucas); e pela aprovação, em turno único, do 
Projeto de Lei no 1.062/2003 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara). 
O parecer sobre o Projeto de Lei no 982/2003, no 1 o turno, deixa de 
ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo 
relator, Deputado lrani Barbosa. Na fase de discussão do parecer do 
relator, Deputado Antônio Júlio, que conclui pela aprovação, no 1 o 
turno, dos Projetos de Lei n°s 1 .081/2003 com as Emendas n°s 1 e 2 e 
1 .083/2003 com as Emendas n°s 1 a 5, a Presidente defere o pedido 
de vista da Deputada Maria Tereza Lara. O Projeto de Lei n° 
1 .080/2003, no 1 o turno, é retirado da pauta, atendendo-se a 
requerimento do Deputado Antônio Júlio, aprovado pela Comissão. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
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Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara - Vanessa Lucas -
Antônio Júlio. 
ATA DA 27• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM 

6/11/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta e Célio Moreira, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta , dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a debater a proposta de 
municipalização do Sanatório Santa lzabel e as conseqüências para 
os servidores e pacientes. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei n°s 1 .175, em turno único, e 811, em 1 o turno 
(relator: Deputado Ricardo Duarte); 561/2003, em turno único 
(Deputado Neider Moreira). A Presidência destina esta parte da 
reunião a ouvir os seguintes convidados: Antônio Guimarães, 
Assessor da Diretoria Hospitalar da FHEMIG; Rodolpho Belo da 
Paixão, Secretário Adjunto da Secretaria de Saúde de Betim; Hélio 
Dutra, Vice-Coordenador do Movimento de Reintegração das Pessoas 
Atingidas pela Hanseníase de Betim - MORHAN -; Berenice de Freitas 
Diniz, Coordenadora do Sind-Saúde de Betim; Paulo Carvalho, Diretor 
de Políticas de Saúde do Sind-Saúde; e Shigeru Ricardo Sekiya, 
Diretor da Colônia Santa lzabel, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. A Presidência registra a presença das seguintes 
autoridades: Edna Moura de Carvalho, Assessora da Diretoria 
Hospitalar da FHEMIG; Vinicius Rodrigues Pimenta, Procurador da 
FHEMIG; Roberto Márcio Fonseca Viana, da Coordenadoria de 
Planejamento da Prefeitura de Betim. O Presidente, como um dos 
autores do requerimento que deu origem ao debate, faz as suas 
considerações iniciais e justifica a ausência da Deputada Maria 
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Tereza Lara. 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 extrordinária, dia 11/11/2003, terça-feira, às 14h30min, no 
Ginásio Poliesportivo de Corinto, com a finalidade de debater a 
reabertura do Centro Cirúrgico da Santa Casa de Corinto, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Célio Moreira - Carlos Pimenta. 

ATA DA 11" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 6/11/2003 

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
André Quintão, Mauro Lobo, Gustavo Valadares e Leonardo Quintão, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo 
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante da pauta. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados os pareceres pelo acatamento das Propostas de Ação 
Legislativa n°s 10/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares); e 
12/2003 na forma de requerimento ao Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes - DNIT -; pelo acatamento parcial da 
Proposta de Ação Legislativa no 13/2003 na forma das Emendas n°s 4 
e 5 e de requerimento; pelo não-acatamento da Proposta de Ação 
Legislativa no 14/2003 por estar contemplada no PPAG e na proposta 
orçamentária, como Projeto n° 111 ; pelo acatamento parcial das 
Propostas de Ação Legislativa n°s 15/2003 na forma da Emenda no 5 
e de requerimento; 16/2003 na forma da Emenda n° 3 e de 
requerimento; 17/2003 na forma da Emenda n° 4 e de requerimento; e 
18/2003 na forma da Emenda no 4 e de requerimento; pelo não-
acatamento da Proposta de Ação Legislativa no 19/2003 por estar 
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contemplada no PPAG e na proposta orçamentária, como 
Programa no P-876; pelo acatamento das Propostas de Ação 
Legislativa n°s 20/2003 na forma das Emendas n°s 1 e 2; 21/2003 na 
forma da Emenda no 7; 22/2003 na forma da Emenda no 6; e 23/2003 
na forma da Emenda no 3; pelo não-acatamento da Proposta de Ação 
Legislativa n° 24/2003 por já estar contemplada no PPAG, no Projeto 
Estruturador n° 2, como Projeto n° Q-664 (relator: Deputado André 
Quintão); pelo acatamento das Propostas de Ação Legislativa n°s 
25/2003 na forma da Emenda no 1; 26 a 28/2003 na forma de 
requerimento; 29/2003 na forma da Emenda n° 2; 30/2003 na forma 
de requerimento; e 31/2003 na forma da Emenda no 3; pelo não-
acatamento das Propostas de Ação Legislativa n°s 32 a 34/2003, 
prejudicadas; pelo acatamento das Propostas de Ação Legislativa n°s 
35/2003 na forma da Emenda n° 4; e 36/2003 na forma da Emenda n° 
5; pelo não-acatamento da Proposta de Ação Legislativa no 37/2003, 
prejudicada (relator: Deputado Mauro Lobo); pelo acatamento das 
Propostas de Ação Legislativa n°s 41 e 42/2003 na forma de 
requerimento; pelo acatamento parcial da Proposta de Ação 
Legislativa no 43/2003 na forma de requerimento; pelo acatamento da 
Proposta de Ação Legislativa no 44/2003 na forma de requerimento; 
pelo não-acatamento das Propostas de Ação Legislativa n°s 45 a 48, 
50 e 51/2003; e pelo não-acatamento da Proposta de Ação Legislativa 
no 49/2003 por já estar contemplada no PPAG, no Programa no 520, 
Projeto no 311 (relator: Deputado Gustavo Valadares). São retiradas 
de pauta por determinação do Presidente, por não cumprirem 
pressupostos regimentais, as Propostas de Ação Legislativa n°s 38 a 
40/2003 e 52 a 89/2003. 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 novembro de 2003. 
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Leonardo Ouintão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA N°S 41 A 

51 
Comissão de Participação Popular 
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Relatório 

A Comissão de Participação Popular, no cumprimento do disposto 
no art. 11 da Deliberação n° 2.333, de 4/6/2003, realizou, no dia 
16/10/2003, audiência pública para colher sugestões a serem 
apresentadas ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI 
-e ao Plano Plurianual de Ação Governamental- PPAG. 

Nos termos do art. 102, XVI, "a", do Regimento Interno, compete-nos 
analisar as propostas n°s 41 a 51, apresentadas pelo Grupo de 
Trabalho no 4, no qual foram discutidas as questões relativas aos 
temas Saúde e Saneamento, e sobre elas emitir parecer. 

Fundamentação 
As propostas apresentadas pelo Grupo 4 estão relacionadas a três 

projetos estruturadores: Projeto Estruturador no 5 - Saneamento 
Básico: Mais Saúde para Todos; Projeto Estruturador no11 - Saúde 
em Casa; e Projeto Estruturador no 12 - Regionalização da Assistência 
à Saúde. 

As Propostas n°s 41 a 43 dizem respeito ao Projeto Estruturador n° 
5- Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos. As propostas nos 41 
e 42, da Associação Comunitária Moradores Unidos do Conjunto 
Paulo VI - Núcleo dos Sem-Casa das Adjacências do Ribeiro de Abreu 
e do Grupo Conferência Santa Luz, reivindicam ações voltadas para a 
recuperação e conservação de nascentes por parte da COPASA-MG. 
A primeira sugere o desenvolvimento de um trabalho pedagógico junto 
às populações de bairros, vilas e favelas quanto à disposição 
adequada de lixo e esgoto, enquanto a segunda propõe a manutenção 
das nascentes que se encontram em estado de deterioração, que os 
solicitantes atribuem à omissão da COPASA-MG. A nosso ver, são 
medidas localizadas e que não merecem ser incluídas no PMDI ou no 
PPAG por meio de emendas. São, isto sim, ações já incorporadas a 
programas da referida Companhia e de outras entidades do Estado, 
como a FEAM, o IGAM e a EMATER, bem como de diversas 
Prefeituras Municipais, por meio de projetos específicos de educação 
ambiental voltados para a preservação de nascentes e outros 
mananciais. Sugerimos, por oportuno, o envio de requerimento ao 
Presidente da COPASA-MG para que seja dada ênfase, nas 
atividades de educação ambiental, ao trabalho com as populações 
mencionadas. 
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A Proposta no 43, do Conselho Estadual de Saúde, sugere a 

retirada do saneamento básico da rubrica da saúde no orçamento 
anual ou a alocação dos recursos destinados ao saneamento básico 
no Fundo Estadual de Saúde - FES. Sugere também que os projetos 
do Governo sejam avaliados pelo Conselho Estadual de Saúde - CES 
- antes de sua aprovação, visando garantir o controle social. Quanto 
ao primeiro aspecto da proposta, a Resolução no 322, de 8/5/2003, do 
Conselho Nacional de Saúde, estabelece, no inciso XII de sua sexta 
diretriz, que se consideram despesas com ações e serviços públicos 
de saúde as relativas à promoção, proteção, recuperação e 
reabilitação da saúde, incluindo o saneamento básico e o do meio 
ambiente, desde que associado diretamente ao controle de vetores, 
ações próprias de pequenas comunidades ou em domicílios. Dessa 
forma, entendemos que a inclusão do saneamento na rubrica da 
saúde já foi debatida nacionalmente e tem o aval do Conselho 
Nacional de Saúde - CNS. Por isso não acatamos a proposta. Por 
outro lado, consideramos que a proposta de alocação dos recursos 
destinados ao saneamento básico no FES não é viável, visto que o 
saneamento básico é atividade-fim da COPASA-MG, e, portanto, os 
recursos a ela destinados têm de estar disponíveis em sua própria 
rubrica. Quanto à sugestão de que os projetos do Governo passem 
pelo crivo do CES antes de serem implementados, consideramos 
adequado o envio de requerimento ao Secretário de Estado da Saúde 
solicitando maior empenho e disponibilidade daquele órgão para a 
discussão das políticas com o CES. 

Em relação aos Projetos Estruturadores 11 - Saúde em Casa e 12 -
Regionalização da Assistência à Saúde, foram apresentadas 8 
propostas, a seguir discriminadas. 

A Proposta no 44, do Conselho Estadual de Saúde, trata da 
elaboração e divulgação, pelo Estado, de todos os dados de execução 
física e financeira relativos às políticas públicas, inclusive as de saúde, 
tanto de âmbito estadual quanto municipal. Entendemos que a 
disponibilização da execução orçamentária de 853 municípios não 
apresenta viabilidade operacional. Já a divulgação dos dados relativos 
à política do Estado pode ser solicitada por meio de requerimento à 
Contadoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda. No caso do 
setor saúde, porém, a resolução supracitada do CNS já determina, em 
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sua nona diretriz, que o Sistema de Informação sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde - SIOPS -, criado pela Portaria lnterministerial n° 
1.163/2000, do Ministério da Saúde e da Procuradoria-Geral da 
República, divulgará as informações relativas ao cumprimento da 
Emenda à Constituição no 29 para os órgãos de fiscalização e 
controle, tais como os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de 
Saúde. 

A Proposta no 45, do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais, 
sugere que as empresas terceirizadas coloquem parte de seus 
recursos nos Fundos das áreas sociais em que atuem, como 
contrapartida para fortalecer as políticas públicas. Em primeiro lugar, a 
proposta não se refere a matéria constante do PPAG ou do PMDI, 
pois não diz respeito a uma estratégia de ação estatal nem a uma 
atividade governamental. Além disso, a proposta deixa dúvida quanto 
a sua interpretação, pois o destinatário da obrigação não está bem 
definido (se são empresas delegatárias de serviços públicos, que 
contratam com o Estado, que fornecem mão-de-obra terceirizada para 
a administração ou qualquer empresa que opere de forma 
terceirizada). De qualquer forma, em todos os casos supracitados a 
proposta ofende os princípios da razoabilidade e da eficiência, já que 
estabelece ônus para determinadas empresas em nível 
desproporcional ao objetivo pretendido, afetando as condições de 
operação delas. Viola, também, a regra geral de liberdade fornecida 
às empresas pela ordem jurídica, segundo a qual a intervenção do 
Estado na esfera das relações privadas somente é possível se 
vinculada a uma finalidade social relevante. 

A Proposta no 46, do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais, 
refere-se à criação por lei estadual de fundos próprios para as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs -, 
específicos para cada área social, nos quais os recursos seriam 
previamente depositados para depois serem movimentados pelas 
próprias OSCIPs. Essa Comissão entende que seria precipitado 
acatar tal proposta no momento, visto que ainda está em discussão no 
âmbito estadual o Projeto de Lei no 8/2003, que dispõe sobre a 
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse público -
OSCIPs -, institui e disciplina o termo de parceria e dá outras 
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providências. Registre-se também que há dúvidas sobre a 
competência do Legislativo para deflagrar o processo legislativo 
referente à criação de fundos no Executivo; embora não trate de 
criação de órgão, trata da organização daquele Poder e, portanto, a 
ele seria reservada a iniciativa do projeto de lei de criação de fundos 
dessa natureza. 

A Proposta no 47, do Conselho Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte, trata do investimento, pelas três esferas de Governo, em 
políticas voltadas para a alimentação das famílias de baixa renda, 
visando garantir a saúde da população. Sugere ainda a ampliação do 
Projeto Horta nas Escolas, estendendo-o a terrenos baldios que hoje 
funcionam como pontos de tráfico de drogas. Entendemos que o 
investimento em políticas voltadas para a segurança alimentar e o 
combate à fome já é realidade nos três níveis de Governo, tornando-
se desnecessária a proposta em análise. Além disso, o§ 1° do art. 60 
da Lei no 14.684, de 2003, que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração da lei orçamentária para 2004, estabelece que a lei 
orçamentária alocará dotações necessanas para a efetiva 
concretização dos objetivos propostos na Lei Delegada no 95, de 
2003, que cria o Conselho de Segurança Alimentar Nutricional 
Sustentável do Estado de Minas Gerais - CONSEA - MG, e determina 
que parcela desses recursos terão a finalidade de criar políticas, 
programas e ações que configurem o direito à alimentação e à 
nutrição como um dos direitos humanos. A sugestão de ampliação do 
Projeto Horta nas Escolas trata de matéria não incluída no PPAG e, 
por isso, não foi acolhida. 

A Proposta no 48, do Conselho Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte, visa à inclusão, nos currículos do ensino fundamental, de 
disciplina voltada para a orientação dos alunos quanto ao saneamento 
básico, à saúde bucal, aos primeiros socorros e etc. Esta Comissão 
entende que a orientação sobre os temas sugeridos já está incluída 
entre os temas transversais dos parâmetros curriculares estabelecidos 
pelo MEC para o ensino fundamental. Além disso, a proposta já é 
atendida pelo Projeto de Lei no 36/2003, em tramitação nesta Casa, 
que institui as diretrizes de educação para a saúde no âmbito da rede 
estadual de ensino e dá outras providências. 

A Proposta no 49, também do Conselho Municipal de Saúde de Belo 
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Horizonte, refere-se ao aumento do financiamento para construção, 
adequação e melhoramento das unidades de saúde. Consideramos 
que essa proposta já está atendida no PPAG dentro do Programa n° 
520 - Saúde em Casa -, Projeto no 311, que disponibiliza R$ 
6.030.000,00 para a recuperação física de 36 unidades de saúde ao 
longo dos próximos 4 anos. Dessa forma, não acatamos a proposta 
em referência. 

A Proposta no 50, do Sind-Saúde MG, sugere o acréscimo da 
palavra "educação" nos títulos dos projetos estruturadores. Por ser 
muito genérica e não apresentar conteúdo prático, não acatamos essa 
proposta. 

A Proposta no 51, do Conselho Estadual de Saúde, declara oposição 
às parcerias público-privadas que sejam feitas por meio das OSCIPs. 
O Projeto de Lei no 889/2003, que dispõe sobre as parcerias público-
privadas e dá outras providências, e o Projeto de Lei no 8/2003, que 
dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse 
público- OSCIPs -, institui e disciplina o termo de parceria e dá outras 
providências, ainda estão em tramitação nesta Casa e serão 
amplamente discutidos. Portanto, esta Comissão considera inoportuna 
a apresentação de tal proposta no momento. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pelo não-acolhimento das Propostas n°s 43, 

45 a 51 , e pela aprovação de parte da Proposta no 43 e das Propostas 
n°s 41, 42 e 44 na forma de requerimentos a serem apresentados em 
Plenário. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003. 
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Mauro 

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

1.165/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em análise propõe 

seja declarada de utilidade pública a Associação dos Artistas de 
Contagem- AAC -, com sede nesse município. 

Após publicação, foi a matéria encaminhada à Comissão de 

~-----------~------------~ 



844 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, e apresentou a 
Emenda no 1. 

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

Fundamentação 
A Associação dos Artistas de Contagem, fundada em 29/8/2001, 

possui como finalidade precípua promover a arte, os artistas e a 
cultura. Para alcançar suas metas, pretende criar em sua sede uma 
biblioteca com serviços prestados de forma gratuita e aberta ao 
público, criar um informativo cultural para divulgação de eventos, 
construir um quadro social apto a realizar movimentos comunitários 
destinados a arrecadar recursos, visando ao aprimoramento 
patrimonial, técnico e cultural da entidade. 

Em vista disso, achamos justa e oportuna a outorga do título de 
utilidade pública a essa entidade. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.165/2003 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ana Maria Resende, relatora. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 179/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Weliton Prado, 
origina-se do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.381/2001 e 
propõe a criação do Programa Estadual de Produção Alimentar em 
Pequenas Propriedades- PREAPA-MG -e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. 

A seguir, a matéria foi analisada pela Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial quanto ao mérito. A Comissão opinou 
por sua aprovação na forma do Substitutivo no 2, que apresentou. 

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, 
cumprindo o que dispõe o art. 102, VI, "a", c/c o art. 188, do 
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Regimento Interno. 

Fundamentação 
Este projeto visa a criar o Programa Estadual de Produção Alimentar 

em Pequenas Propriedades - PREAPA-MG -, com o objetivo de 
melhorar as condições de vida e renda do agricultor familiar mineiro, 
por meio da distribuição de sementes de alta qualidade e do aumento 
da capacidade produtiva, garantindo a produção de alimentos nas 
pequenas propriedades rurais e o aumento real de sua renda, 
evitando-se o êxodo rural. 

A criação do programa, por iniciativa parlamentar, foi questionada 
pela Comissão de Constituição Justiça, que apresentou o Substitutivo 
n° 1, para corrigir o vício de iniciativa e a técnica legislativa. Essa 
Comissão propõs, então, a instituição da Política Estadual de 
Incentivo à Utilização de Sementes de Alta Qualidade nas 
propriedades que se dedicam à agricultura familiar. 

A comissão de mérito também questionou alguns pontos, a saber: -
a expressão de "semente de alta qualidade", que tecnicamente deve 
ser definida por critérios estabelecidos pelos órgãos gestores dos 
programas relativos à política proposta, para que seja garantida a 
adequação das sementes às características locais como solo, clima, 
tratos culturais e manejo das culturas; - a forma de retribuição do 
agricultor beneficiário, julgando temerária a entrega de 10% da área 
plantada, na forma de semente, para redistribuição no mesmo 
programa. Alegou para esse questionamento a perda de controle da 
qualidade da semente, tornando a proposta menos atrativa devido a 
seu custo. Ainda alegou que tal procedimento se contrapõe às regras 
e aos padrões técnicos para a produção de sementes. 

Baseada nessas observações, a Comissão de Política Agropecuária 
e Agroindustrial apresentou o Substitutivo n° 2, em que são definidas 
as culturas de subsistência como as que serão beneficiadas, é dada 
prioridade às regiões que sofreram calamidades públicas, é instituída 
a retribuição do benefício na forma de grãos para a merenda escolar, 
é estabelecido mecanismo de desoneração aos que tiverem insucesso 
na produção e, ainda, é estabelecida a distribuição de hortaliças a 
fundo perdido. 

Consideramos que tais alterações aprimoraram o projeto, razão por 
que acatamos o Substitutivo no 2. 

~------------~------------~ 
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Do ponto de vista financeiro orçamentário, não há óbices ao 

projeto, pois sua linha de trabalho já é executada pela EMA TER, indo 
a futura lei apenas definir melhor sua área de atuação. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 179/2003, 

no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 2, apresentado pela Comissão 
de Política Agropecuária e Agroindustrial, e pela rejeição do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Chico Simões -

Mauro Lobo - Sebastião Helvécio - Dinis Pinheiro. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 210/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Lei n° 210/2003, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1 .258/2000, 
dispõe sobre a criação do Centro de Apoio à Adoção para crianças e 
adolescentes abrigadas em instituições de amparo no Estado de 
Minas Gerais. Publicado no "Diário do Legislativo" de 1°/3/2003, foi o 
projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do 
Trabalho, da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do 
Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma 
do Substitutivo n° 1, que apresentou. Vem, agora, a proposição a esta 
Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 
102, XIV, "c", o que ora fazemos. 

Fundamentação 
As dificuldades socioeconômicas da sociedade mineira têm 

colocado muitas das nossas crianças e adolescentes em situação de 
segregação, relegadas a viver em centros de apoio, sem o necessário 
convívio familiar. A experiência tem demonstrado que as crianças 
assim criadas crescem angustiadas, desprotegidas e em estado de 
extrema carência afetiva, o que perturba sobremaneira o seu 
desenvolvimento como ser humano. 

O incentivo à adoção de crianças e adolescentes constitui, assim, 
medida de profundo conteúdo ético e de grande alcance social. Os 
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pais substitutos são fator decisivo na preservação da saúde física, 
mental e psíquica das crianças desamparadas. É o ato de adoção, 
portanto, um ato nobre e de profunda sensibilidade humana, que, 
como tal, pode e deve ser estimulado pelo Estado. 

Cabe lembrar a Declaração dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 
1959, que, no seu sexto princípio, estabelece a necessidade de que a 
criança cresça em ambiente de amor e compreensão, desenvolvendo-
se, sempre que possível, sob os cuidados dos pais ou, em qualquer 
hipótese, num ambiente de afeto e de segurança moral e material. A 
Convenção dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembléia Geral 
das Nações Unidas em 1989, no seu art. 20, prevê a possibilidade de 
que o Estado proveja ambiente familiar alternativo apropriado para as 
crianças e os adolescentes que dele necessitarem. Na mesma linha 
seguiram a Constituição da República e a Constituição do Estado, 
bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estatuírem que 
o Estado pode encontrar pais substitutos para as crianças privadas de 
suas famílias biológicas. 

Consideramos, ainda, que o substitutivo proposto pela Comissão de 
Constituição e Justiça aprimora jurídica e tecnicamente a matéria, 
podendo, portanto, substituir a proposição original. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 210/2003 

na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Marília 

Campos. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 679/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em tela obriga 
as distribuidoras de combustíveis a colocar lacres eletrônicos nos 
tanques dos postos de combustíveis. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 8/5/2003, foi o projeto 
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, foi a 
proposição distribuída à Comissão de Defesa do Consumidor e do 
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Contribuinte, que perdeu prazo para emissão de seu parecer. A 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em sua 
análise de mérito, opinou pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. 

Em 5/11/2003, a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, foi 
realizada uma audiência pública na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, para debater o projeto. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

O projeto em exame visa a obrigar as distribuidoras de combustíveis 
a colocarem lacres eletrônicos nos tanques dos postos de 
combustíveis, para que somente elas tenham acesso a tais tanques. 
Essa medida objetiva combater a adulteração de combustíveis pelos 
postos de gasolina, diminuindo o risco de o consumidor adquirir um 
produto de qualidade inferior. 

Nos últimos anos, aumentaram as práticas de adulteração de 
combustíveis. Fatores como a alta do preço dos derivados de petróleo 
e um controle mais rigoroso dos preços pelo governo, somados à 
índole criminosa de alguns empresários, fizeram com que alguns 
proprietários de postos recorressem a misturas ilegais na gasolina 
como, por exemplo, a adição de mais álcool além dos 25% permitidos 
pela legislação. Em todo o País, a situação se agravou de tal maneira 
que levou à criação de urna Comissão Parlamentar de Inquérito, na 
Câmara dos Deputados, com a finalidade de investigar operações no 
setor de combustíveis, relacionadas com a sonegação dos tributos, 
máfia, adulteração e suposta indústria de liminares. Entre as práticas 
mais comuns de adulteração de gasolina encontradas pelos 
Deputados da CPI está a adição de solventes à gasolina. O produto é 
rnais barato que o combustível, por causa de urna incidência menor do 
ICMS. Dessa forma, sua mistura com a gasolina torna o produto final 
mais barato para o fraudador, que o vende corno se fosse gasolina 
normal. O relatório final da CP I, apresentado em 29/10/2003, propõe 
impostos rnais altos para os solventes, como forma de inibir a fraude. 
Uma outra proposta da comissão é a classificação da prática de 
adulteração de combustíveis como crime, com pena de 2 a 5 anos de 
prisão para os responsáveis. 

Vale ressaltar que a adulteração prejudica toda a sociedade. Os 
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revendedores de combustíveis que trabalham dentro da legalidade 
perdem pela concorrência desleal dos adulteradores. O erário perde, 
pois a adulteração é feita com produtos mais baratos sobre os quais 
não incidem impostos ou cujas alíquotas são menores. O consumidor 
final perde pela má qualidade do produto, que ocasiona um pior 
rendimento do veículo e o conseqüente prejuízo à sua manutenção. 
Até mesmo aqueles que não possuem veículo perdem, em razão de 
menor arrecadação do ICMS pelo Governo. 

A colocação do lacre eletrônico nos tanques dos postos de gasolina 
contribuiria para diminuir a prática de adulteração, pois o controle da 
abertura e fechamento dos tanques de combustíveis ficaria a cargo 
das empresas distribuidoras, que seriam obrigadas a fornecer e a 
instalar os lacres de segurança nos revendedores varejistas que 
exibam as suas marcas. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário não há óbices à 
tramitação do projeto, pois a futura lei não implica despesas para o 
Estado. Ao contrário, a proposição em análise representará um 
aumento de arrecadação do ICMS, em razão do aumento da 
comercialização de gasolina. 

Considerando as informações obtidas na audiência pública realizada 
nesta Comissão para discutir a proposição, apresentamos no final 
deste parecer o Substitutivo no 2, que consolida as alterações, as 
quais comentamos a seguir. 

Atendendo a sugestão do Sindicato das Distribuidoras de 
Combustíveis - SINDICON -, incorporamos ao projeto dispositivo que 
determina a instalação, pela Secretaria de Estado da Fazenda, de 
lacre nos encerrantes das bombas medidoras de combustíveis dos 
postos revendedores, assim como ocorre nos Estados do Paraná e de 
Santa Catarina. O encerrante é um equipamento que registra o 
volume de combustível que é vendido através de uma bomba 
medidora. O lacre impede que os encerrantes das bombas sejam 
violados e o registro do volume de combustível movimentado seja 
alterado. Da mesma forma, propomos a instalação do lacre nos 
tanques de fornecimento de combustível das distribuidoras e usinas 
de álcool e nos equipamentos de uso regular de consumidores finais, 
adquirentes de produto a granel, para uso em atividade industrial ou 
consumo de veículos próprios. 
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Com o fim de permitir uma melhor forma de colocação do lacre 

em postos de bandeira branca, não vinculados a qualquer 
distribuidora, repassamos o ônus de instalação do lacre para o 
revendedor, sem, contudo, dispensar de responsabilidade a 
distribuidora que fornecer combustível, a qual terá o controle da chave 
de acesso aos tanques de combustíveis. 

Atendendo a sugestão do PROCON Estadual, remetemos ao Código 
de Defesa do Consumidor, Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90, a 
imposição de multa e outras penalidades aos responsáveis pela 
violação dos dispositivos de segurança previstos no projeto, quando 
autuados por fiscais da Agência Nacional de Petróleo - ANP -, dos 
PROCONs, da Receita Estadual e de outros órgãos de fiscalização. 
Com a mesma finalidade, propomos que a adulteração de combustível 
ou dos seus registros de saída, implicará a cassação do alvará de 
funcionamento da empresa, sem prejuízo das medidas de ordem 
penal, cível e administrativa cabíveis. 

Finalmente, alongamos de 60 para 120 dias o prazo para os 
responsáveis legais instalarem os sistemas de segurança e controle 
da qualidade e do volume dos combustíveis previstos na proposição. 
Em nossa opinião, o período de 60 dias seria insuficiente para a 
implantação dos lacres propostos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

679/2003, no 1 o turno, na forma do seguinte Substitutivo no 2. 
SUBSTITUTIVO N° 2 

Torna obrigatória a colocação de lacres nos tanques e 
equipamentos para distribuição de combustíveis e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as distribuidoras de combustíveis obrigadas a instalar 

nos tanques de armazenamento dos postos de revenda varejista que 
exibam as suas marcas, sem quaisquer despesas para estes, lacres 
eletrônicos que controlem a abertura e o fechamento dos tanques. 

Parágrafo único - O posto que não estiver vinculado formalmente a 
um distribuidor ou marca fica responsável pela instalação do lacre, de 
forma a garantir o monitoramento eletrônico do volume e origem do 
combustível em cada um dos tanques de armazenamento . 

L-------0---------~ 



851 
Art. 2° - Fica sob controle e responsabilidade das distribuidoras a 

programação de abertura e fechamento dos tanques de 
armazenamento dos combustíveis por ela fornecidos, ficando 
assegurados: 

I - aos postos revendedores a solicitação de programação de 
abertura dos tanques para manutenção ou outra razão justificada, com 
a devida fiscalização por parte da distribuidora quanto ao volume e à 
qualidade do combustível armazenado no momento da abertura e do 
fechamento; 

11 - a retirada imediata do lacre eletrônico no caso de substituição por 
outra distribuidora contratada pelo posto revendedor, nos termos das 
disposições do contrato de fornecimento e da legislação aplicável; 

111 -o acesso aos fiscais da Agência Nacional de Petróleo - ANP -, 
dos PROCONs, da Receita Estadual e de outros órgãos de 
fiscalização, que poderão solicitá-lo a qualquer momento. 

Art. 3° - O lacre eletrônico deverá atender a todas as exigências do 
Código de Defesa do Consumidor e dos órgãos encarregados de 
fiscalizar e controlar a distribuição e o comércio de combustível e 
deverão possuir certificado de conformidade emitido por organismo de 
certificação credenciado pelo INMETRO, atendendo às normas NBR 
9.518/86, para equipamentos elétricos para atmosfera explosiva, e 
NBR 8.447, para equipamentos elétricos para atmosfera explosiva e 
segurança intrínseca- proteção "1". 

Art. 4°- Fica assegurado às distribuidoras o acesso permanente aos 
postos de venda de combustíveis, para fiscalização ou manutenção 
periódica dos lacres, a serem realizadas por ela ou por terceiros 
especialmente credenciados. 

Art. 5° - Deverá ser afixada nos postos de abastecimento, de forma 
clara e ostensiva, para conhecimento dos consumidores, placa 
informativa da existência de lacres eletrônicos de segurança nos 
tanques de armazenamento do estabelecimento. 

Art. 6° - A Secretaria de Estado da Fazenda instalará dispositivo de 
segurança de forma a garantir a inviolabilidade dos dados de registro 
de saída de combustíveis para utilização como instrumento de 
controle fiscal, nos seguintes casos: 

I - dispositivos utilizados pelos postos para medir a quantidade de 
combustível vendido nas bombas; 
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11 - dispositivo de medição de vazão dos tanques de fornecimento 

de combustível das distribuidoras e usinas de álcool; 
111 - equipamento de uso regular de consumidores finais, adquirentes 

de produto a granel, para uso em atividade industrial ou consumo de 
veículos próprios. 

Parágrafo único - No caso previsto no inciso 111, a entidade deverá 
escriturar as saídas e entradas de combustíveis em mapa 
especialmente criado para esse fim, onde constarão especificamente 
as entradas de produtos a cada mês, o número de veículos próprios, 
com o número do RENAVAM de cada unidade motora e seu consumo. 

Art. 7° - Os responsáveis legais pela instalação dos sistemas de 
segurança e controle da qualidade e do volume dos combustíveis 
comercializados têm o prazo de cento e vinte dias, contados da data 
de publicação desta lei, para a instalação destes. 

Art. ao - Os lacres eletrônicos deverão ser instalados de forma a 
garantir a colocação de lacres manuais pelos fiscais dos órgãos 
públicos interessados, de modo que a abertura e o fechamento dos 
tanques de armazenamento, mesmo pelo lacre eletrônico, não 
possam ser realizados. 

Art. go - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeita os 
responsáveis pela infração às sanções administrativas previstas nos 
arts. 56 a 59 da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 
legislação complementar. 

Art. 1 O - A violação dos dispositivos de segurança previstos nesta lei 
ou a adulteração de combustível ou dos seus registros de saída 
implicará a cassação do alvará de funcionamento da empresa, sem 
prejuízo das medidas de ordens penal, cível e administrativa cabíveis. 

Art. 11 - O Poder Executivo adotará as providências necessárias 
para a regulamentação desta lei e para o exercício das ações de 
fiscalização e outras relacionadas ao fiel cumprimento do disposto 
nesta lei. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13-. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Adalclever 

Lopes - Dinis Pinheiro - Mauro Lobo - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 867/2003 
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De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a dispensa do pagamento de emolumentos por 
entidades que prestem assistência social ou que atuem na área 
ambiental. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública exarou seu 
parecer pela aprovação, com esse aperfeiçoamento. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes 
de sua competência, conforme determinado pelo art. 188, c/c o art. 
102, inciso VIl, alínea "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei no 13.643, de 13/7/2000, estatui que as entidades de 

assistência social reconhecidas pelo Estado como de utilidade pública 
ficam dispensadas do pagamento de emolumentos pela autenticação 
de documento. O projeto de lei em pauta tem por objetivo ampliar 
esse benefício, estendendo-o às entidades de utilidade pública que 
atuem na área ambiental. Além disso, concede para os dois tipos de 
entidades a gratuidade pelo reconhecimento de firma. 

A Comissão de Constituição e Justiça aperfeiçoou o projeto original, 
apresentando o Substitutivo n° 1, que acolhemos. Ele tem por objetivo 
adequar a proposição à mencionada lei. Como já existe legislação 
sobre matéria assemelhada, não se justifica a produção de outra lei, 
devendo-se tão-somente alterar a proposição existente e, assim, 
resguardar a numeração original, sem acarretar alteração de 
conteúdo. 

Entendemos que a matéria é procedente, por apresentar relevante 
alcance social. Essas entidades que se pretende beneficiar prestam 
importantes serviços à sociedade e lutam contra a falta de recursos. 
Por outro lado, é público e notório que os cartórios auferem vultosos 
rendimentos. 

Cumpre-nos ressaltar, ainda, que os emolumentos, nos termos da 
Lei no 12.725, de 30/12/95, compõem-se de duas parcelas. 

A primeira é formada pelos emolumentos propriamente ditos, que 
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são receitas dos cartórios. O Estado pode conceder isenção sobre 
essa parcela, visto que os cartórios prestam serviço público por 
delegação do poder público. Assim, a regulamentação e o controle 
dos serviços cabem ao poder público, mesmo que sejam 
operacionalizados por particulares. A isenção sobre essa parcela não 
apresenta repercussão nas finanças públicas por se tratar de receita 
de entidades privadas pela prestação dos respectivos serviços. 

A segunda parcela dos emolumentos, denominada receita adicional, 
adotada como regra geral no percentual de 34% da primeira, está com 
sua eficácia suspensa por liminar deferida pelo Supremo Tribunal 
Federal. Tal decisão se fundamenta no fato de que o Estado federado 
não tem competência constitucional para instituí-la. Não se enquadra 
na sua competência para criação de taxa, visto que não há relação 
com o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial 
de serviço público específico e divisível. Além disso, a Carta Magna 
não confere ao Estado competência para criar imposto sobre os 
serviços notariais. Assim, a receita adicional, que de fato constituiria 
receita corrente ordinária do Estado, é inconstitucional. 

Destarte, a isenção referente à parcela da receita adicional não 
apresenta repercussão financeira nas finanças públicas, visto que sua 
eficácia está suspensa, e entendemos que tudo indica que a decisão 
final será nesse sentido. 

Assim, por não apresentar repercussão nos cofres públicos, a 
proposição não encontra óbice do ponto de vista financeiro ou 
orçamentário nem contraria a Lei Complementar Federal no 101, de 
4/5/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

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

Projeto de Lei no 867/2003 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Chico Simões -

Sebastião Helvécio - Dinis Pinheiro - José Henrique. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 916/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei no 
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916/2003 tem por objetivo alterar dispositivo da Lei no 12.081, de 
12/1/96, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Santana do Manhuaçu o imóvel que especifica. 

Em cumprimento aos ditames regimentais, a Comissão de 
Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar da matéria, 
concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo no 1. 

Cabe agora a esta Comissão apreciá-la quanto aos aspectos 
financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art. 102, VIl, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição de alterar a finalidade dada ao imóvel pela Lei n° 

12.081, de 12/1/96, que o destinava à construção de terminal 
rodoviário, o que não se concretizou. 

Não sendo de interesse do município fazê-lo reverter ao patrimônio 
do doador nem realizar ali a referida obra, pois nele se pretende 
implantar unidade de saúde, faz-se necessária a alteração da cláusula 
original, viabilizando a nova finalidade, preservado, obviamente, o 
interesse público. 

A autorização legislativa decorre de exigência consignada na Lei 
Federal no 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, 
especificamente no § 2° de seu art. 105, ao estabelecer que a 
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do 
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização. 

A par do interesse coletivo revestindo a medida, há que se notar que 
ela não acarreta nenhum ônus para o Tesouro do Estado nem causa 
impacto na lei orçamentária, razão pela qual não encontramos óbice, 
do ponto de vista financeiro-orçamentário, à aprovação da matéria. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

916/2003 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente- José Henrique, relator - Chico Simões -

Mauro Lobo - Sebastião Helvécio - Dinis Pinheiro. 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 930/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre a obrigação da colocação de placas 
informativas referentes a valor do "couvert" artístico e valor do 
ingresso em casas noturnas que explorem música ao vivo ou músicas 
eletrônicas e dá outras providências. 

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

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação na 
forma do Substitutivo no 1 . 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento torna obrigatória a colocação de placas 

informativas referentes a valor de "couvert" artístico e valor de 
ingresso, em todas as casas noturnas que ofereçam música ao vivo 
ou músicas eletrônicas. 

O projeto em análise encontra respaldo na Lei Federal n° 8.078, de 
11/9/90, Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o direito 
do usuário à plena informação sobre o preço do serviço a ser 
contratado. A informação clara, objetiva e ostensiva, fixada na parte 
externa do estabelecimento comercial, faz com que o fornecedor evite 
surpresas e constrangimentos para o consumidor, que, na maioria das 
vezes, só fica sabendo dos valores cobrados a título de "couvert" 
artístico quando já está dentro do estabelecimento. 

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que, objetivando realizar alguns ajustes de ordem técnica, apresentou 
o Substitutivo no 1. A placa informativa, prevista no parágrafo único do 
art. 1 o desse substitutivo, está em consonância com o art. 6° do 
Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a 
obrigação de informar previamente o valor do serviço. 

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição em 
pauta não provoca impacto nem ônus para os cofres públicos. Trata-
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
930/2003, em 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente- Chico Simões, relator- José Henrique-

Mauro Lobo - Dinis Pinheiro - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.007/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.007/2003, do Presidente do Tribunal de 
Justiça, pretende regulamentar o disposto no art. 121 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, 
com a redação dada pela Emenda à Constituição n° 57, de 15/7/2003. 

Foi a proposição examinada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma do Substitutivo no 1. 

A esta Comissão compete, nos termos do Regimento Interno, 
analisar o mérito da proposição. 

Fundamentação 
Como se sabe, o art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado revogou todas as leis 
estaduais que tratam de apostilamento no âmbito do Legislativo, do 
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Entretanto, o 
citado dispositivo preservou esse benefício para os atuais detentores 
de cargo de provimento em comissão ou função gratificada, nos 
termos da lei. 

Por conseqüência, os Poderes e órgãos superiores do Estado 
ficaram obrigados a encaminhar, no prazo de 60 dias a contar da data 
da promulgação da emenda, projeto de lei definindo o prazo para 
apostilamento dos atuais detentores de cargo comissionado. Essa, 
pois, é a razão de ser do projeto em análise. 

Especificamente, a proposta em estudo dispõe que os atuais 
ocupantes de cargo em comissão terão, para fins de apostilamento, 
seu tempo de exercício no cargo computado até quando se 
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aposentarem ou até o dia em que forem dele afastados, desde que 
não seja a pedido ou por penalidade. A referida contagem será feita 
com base nas regras de apostilamento que estavam em vigor à data 
da publicação da citada emenda. 

Todavia, conforme asseverou a Comissão de Constituição e Justiça 
em seu parecer para o 1 o turno, "o projeto não observa o prazo 
estabelecido nas normas da Lei n° 14.683, de 2003, que, atualmente, 
regula a mesma matéria no âmbito do Poder Executivo. A referida lei 
dispõe que a data limite para a contagem do tempo de exercício no 
cargo para fins de apostilarnento será o dia 29/2/2004. Por uma 
questão de paridade, conforme determina o princípio constitucional da 
isonomia, entendemos que se deva dar tratamento uniforme à 
matéria, qualquer que seja o servidor envolvido". 

Partilhamos do ponto de vista da citada Comissão, uma vez que se 
afigura prudente e bastante razoável estabelecer as mesmas regras 
de transição para todos os servidores públicos do Estado de Minas 
Gerais. Além do mais, o prazo estabelecido no Substitutivo no 1 -
29/2/2004 - é, sem dúvida alguma, adequado para preservar a 
situação dos atuais detentores de cargo em comissão, sem esvaziar a 
intenção contida na redação atual do § 1 o do art. 121 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. 

Conclusão 
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

no 1.007/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Dinis 

Pinheiro - Jõ Moraes - Paulo Piau - Leonardo Quintão. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.008/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1 .008/2003, do Procurador-Geral de Justiça, 
regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado, com redação dada pela 
Emenda à Constituição no 57, de 15/7/2003. 

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

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, do Regimento Interno, 
compete a esta Comissão analisar o mérito da proposta. 

Fundamentação 
Com a redação dada pela Emenda à Constituição n° 57, de 2003, ao 

art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado, ficaram revogadas todas as leis que tratam de 
apostilamento no âmbito do Legislativo, do Judiciário, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas. Entretanto, o referido benefício foi 
mantido para os atuais detentores de cargo de provimento em 
comissão ou função gratificada, nos termos da lei. 

Em decorrência da necessidade de lei para disciplinar a situação 
dos atuais ocupantes de cargo em comissão, todos esses Poderes e 
órgãos superiores do Estado ficaram obrigados, no prazo de 60 dias a 
contar da data de promulgação da emenda, a encaminhar o 
correspondente projeto de lei. Eis, portanto, a intenção do projeto em 
análise: fixar as regras de transição relativas ao apostilamento dos 
atuais detentores de cargos comissionados no âmbito do Ministério 
Público. 

Em síntese, a proposta determina que os atuais ocupantes de 
cargos em comissão terão, para fins de apostilamento, seu tempo de 
exercício no cargo computado até quando se aposentarem ou até o 
dia em que dele forem afastados, desde que não seja a pedido ou por 
penalidade. A referida contagem será feita em consonância com as 
regras de apostilamento em vigor à data de publicação da citada 
emenda. 

No entanto, conforme já advertido pela Comissão de Constituição e 
Justiça no seu parecer para o 1 o turno, o projeto não se preocupou em 
seguir o prazo estabelecido nas normas da Lei n° 14.683, de 2003, 
que, atualmente, regula a matéria no âmbito do Poder Executivo. De 
acordo com essa lei, a data-limite para a contagem do tempo de 
serviço para fins de apostilamento será o dia 29/2/2004. Por esse 
motivo, a referida Comissão apresentou o Substitutivo no 1, que visa 
uniformizar o tratamento da matéria, aplicando aos servidores do 
Ministério Público o mesmo prazo estabelecido para os servidores do 
Poder Executivo. 

Acatamos o mencionado substitutivo, que tem o mérito de 
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resguardar a situação dos atuais ocupantes de cargo em comissão, 
sem, no entanto, anular a intenção contida no art. 121 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Conclusão 
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 1 .008/2003 com o Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Paulo Piau - Jô 

Moraes - Leonardo Quintão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.081/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1.081/2003 
tem por objetivo alterar a Lei no 12.427, de 27/12/96, que dispõe sobre 
as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de 
Primeiro e Segundo Graus. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

A requerimento do Deputado Rogério Correia e outros, o projeto foi 
também distribuído às Comissões de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte e de Administração Pública. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição. 

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria. 
Fundamentação 

Constitui a finalidade da proposição sob comento o reajuste das 
tabelas de custas cobradas em virtude de serviços prestados pelo 
Poder Judiciário, uma vez que os respectivos valores foram fixados 
em 1996, há sete anos, portanto, e se encontram bastante defasados. 

Nos termos da proposta, os valores das custas serão recompostos 
mediante a aplicação da variação do Índice Geral de Preços - IGP-DI -
, da Fundação Getúlio Vargas, verificado no período. 

As tabelas de custas discriminam as taxas que o Estado cobra do 
cidadão que da jurisdição faz uso. Assim, os feitos de natureza cível, 
as ações criminais, os processos na segunda instância, além de 
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outros atos, são cobrados do usuário na proporção da despesa que 
geram para o poder público. Têm, pois, caráter retributivo e, por isso, 
devem ser estipulados na medida da contraprestação estatal 
realizada. 

A Constituição da República distingue a taxa entre os diversos 
gêneros de tributos, estabelecendo que será cobrada pela prestação 
ou disponibilização de serviço público ou em razão do exercício do 
poder de polícia. 

O Código Tributário Nacional fixa suas balizas: 
"Art. 77 - As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de 
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição. 

Art. 79 - Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-
se: 

I - utilizados pelo contribuinte: 
a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 
b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam 

postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo 
funcionamento; 

11 - específicos, quando possam ser destacados em unidades 
autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas; 

111 - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por 
parte de cada um dos seus usuários". 

Observe-se que é inquestionável a condição de taxa que possuem 
as custas, uma vez que, sendo impostas em função de serviços 
prestados ao cidadão, enquadram-se perfeitamente na moldura 
estabelecida pelas normas supracitadas para a referida espécie 
tributária. A esse respeito, citamos jurisprudência de nossa Corte 
Suprema: 

"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no 
sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes 
aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, 
qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, 
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sujeitando-se, em consequencia, quer no que concerne à sua 
instituição e majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, ao 
regime jurídico-constitucional pertinente a essa especial modalidade 
de tributo vinculado, notadamente aos princípios fundamentais que 
proclamam, dentre outras, as garantias essenciais (a) da reserva de 
competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da isonomia e (d) da 
anterioridade". (Ação Direta de Inconstitucionalidade - Medida 
Cautelar no 1378-5/ES, Tribunal Pleno do STF, Rei. Min. Celso de 
Mello. j. 30.11.1995, DJU 30.05.97, p. 23175.) 

Da mesma forma estabelece o seguinte acórdão do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

"As custas judiciais, incluída a taxa judiciária, que tem a natureza 
jurídica de tributo, é dinheiro público, destinado ao ressarcimento da 
administração pela prestação jurisprudencial". (Agravo de Instrumento 
no 70000051391, 15• Câmara Cível do T JRS, Carlos Barbosa, Rei. 
Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos. j. 15.12.1999.) 

Saliente-se que o valor a ser fixado para as custas deve obedecer a 
critérios que assegurem a retributividade e a razoabilidade. A taxa que 
ultrapassa esses limites desnatura-se, configurando verdadeiro 
imposto. No caso das custas, acarreta, simultaneamente, ofensa ao 
art. 5°, XXXV, da Constituição da República, que garante a todos o 
acesso à jurisdição. Daí a afirmação do Supremo Tribunal Federal de 
que a taxa "resulta da prestação de serviço público específico e 
divisível, cuja base de cálculo é o valor da atividade estatal deferida 
diretamente ao contribuinte", "deve ser proporcional ao custo da 
atividade do Estado a que se vincula" e "há de ter um limite, sob pena 
de inviabilizar, à vista do valor cobrado, o acesso" à justiça. (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade no 948/GO, Tribunal Pleno do STF, 
Rei. Min. Francisco Rezek. j. 9/11/95, DJU 17.03.2000.) 

O mesmo Tribunal já assentou que é constitucional a cobrança da 
taxa judiciária que toma por base de cálculo o valor da causa ou da 
condenação, observando-se o princípio da razoabilidade. (ADI n° 
1.926/PE, Pertence, DJ de 1 0.09.99; AGRAG no 170.271/SP, limar 
Galvão, DJ de 1 °/12/95.) É precisamente o método de cálculo utilizado 
na proposição em exame, motivo pelo qual devemos reconhecer a 
justeza das referidas tabelas, do ponto de vista formal, com uma única 
ressalva, que à frente explicitaremos. 
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Quanto aos valores propostos para as custas, estamos convictos 

de que, com o reajuste que se apresenta, estar-se-á empreendendo 
uma composição equilibrada entre o custo do serviço e sua retribuição 
pecuniária. 

Paulo de Barros Carvalho esclarece que a base de cálculo da taxa, 
na condição de medida do fato jurídico tributário, deve ser configurada 
na proporção da intensidade da atuação do Estado. ("Teoria da Norma 
Tributária". 2.• ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1981, p. 
107.) 

Roque Antonio Carrazza lembra que, em princípio, todo serviço 
público específico e divisível pode ser cobrado, salvo aqueles que a 
Constituição da República estipulou como necessariamente gratuitos. 
("Direito Constitucional Tributário". São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1995, p. 125.) 

As custas, enquanto taxa, evidenciam, como diretriz de tributação, o 
princípio do benefício recebido, sem prejuízo do princípio da 
capacidade contributiva. O Poder Judiciário é, assim, custeado pelos 
que usam seus serviços, salvo aqueles que não dispõem de recursos 
para efetuar tal pagamento. 

O princípio do benefício pode ser definido assim: 
"De acordo com o princípio do benefício recebido, um sistema 

tributário justo é aquele em que cada contribuinte paga ao fisco uma 
quantia diretamente relacionada com os benefícios que recebe do 
governo". (LONGO, C. A. & TROSTER, R. L. "Economia do Setor 
Público". São Paulo: Atlas, 1993, p. 95-96.) 

Paul Samuelson explica que "ao decidirem como tributar a si 
mesmas, portanto, as pessoas estão realmente decidindo sobre a 
maneira pela qual os recursos exigidos para atender às necessidades 
sociais serão afastados de todas as diversas famílias e das empresas 
que elas possuem e destinados a bens e serviços públicos". 
("Introdução à Análise Econômica". V. I. Trad. L. C. do Nascimento e 
Silva. São Paulo: Agir, 1975, p. 175.) Recorda o autor, ainda, que a 
taxa, em geral, é cobrada quando, como no caso das custas judiciais, 
um serviço público beneficia um contribuinte identificável, o qual não 
é, em virtude de condição pessoal, merecedor de tratamento 
diferenciado. 

Cumpre realçar que, na aplicação dos princípios relacionados à 
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tributação, alguns serviços, por sua natureza, são mais aptos ao 
custeio por meio de taxa, como os de natureza judiciária, pois 
atendem aos pressupostos de divisibilidade e especificidade que o 
constituinte estabeleceu para a configuração da taxa. Somente o 
serviço específico e divisível, como o processamento individualizado 
de ações judiciais, é passível de proporcionar ao contribuinte benefício 
singular. 

Já pelo princípio da capacidade econômica do contribuinte, se 
"distribui o ônus da tributação entre os indivíduos da sociedade de 
acordo com a sua habilidade de pagamento", permitindo-se "que 
determinada oferta de serviços públicos seja oferecida à sociedade 
sem que haja exclusão ou discriminação, entre os indivíduos, quanto 
ao seu uso e benefícios". (RIANI, Flávio. "Economia do Setor Público". 
São Paulo: Atlas, 1986, p. 81.) 

Em atendimento ao princípio da capacidade contributiva, são isentos 
da taxa judiciária, entre outros, os pobres, nos termos da Lei Federal 
no 1.065, de 1952. Não há incidência de custas nos processos de 
"habeas corpus", "habeas data" e os de competência do juízo da 
infância e juventude. São também isentas do pagamento dessa taxa 
as entidades de direito público interno, assim como o autor na ação 
popular, na ação civil pública, na ação relativa aos benefícios da 
Previdência Social, até o valor previsto no art. 128 da Lei Federal n° 
8.213, de 24/7/91, e nas ações coletivas previstas no Código de 
Defesa do Consumidor, entre outros. 

Cumpre acentuar, também, que está prevista nas tabelas A e D a 
incidência de um acréscimo de 1% sobre o valor dado à causa ou 
apurado a final, quando este exceder a 426.438 UFEMGs. Tal 
dispositivo ofende a ordem jurídica e, por conseguinte, viola direitos 
inalienáveis do consumidor e do contribuinte. 

A base de cálculo das taxas deve medir o custo do serviço prestado 
pelo Estado, não a capacidade econômica do usuário que recebe o 
serviço "uti singuli". A sobretaxa proposta não se refere ao serviço 
prestado, mas configura verdadeiro imposto sobre o contribuinte que 
litiga em juízo, com violação do art. 154, I, do texto constitucional. 
Nesse caso, estaria se tributando o próprio acesso ao Judiciário, em 
afronta ao disposto no art. 5°, XXXV, da Constituição da República. 

Note-se, a propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal 
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sobre o assunto: 

"Constitucional. Inconstitucionalidade dos arts. 35, 36 e 37 da Lei 
mineira n° 12.727, de 1997. Serviços Cartorários. Custas e 
Emolumentos. Acréscimo de percentual intitulado 'Receita Adicional'. 
Ausência de relação com o exercício do poder de polícia ou a 
utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. 
Liminar deferida. (Ação Direta de Inconstitucionalidade - Medida 
Cautelar n° 1778/MG, Tribunal Pleno do STF, Rei. Min. Nelson Jobim. 
j. 16.09.1999, DJU 31.03.2000.) 

Julgando a ADIN no 1772-7, proposta pelo Conselho Federal da 
OAB contra a Lei no 12.732, de 1997, o Ministro Carlos Velloso 
afirmou que os valores das custas, que lhe parecem excessivos, 
"poderão inviabilizar o acesso de muitos à justiça". É o que 
pretendemos evitar. Por essa razão apresentamos a Emenda no 1, 
com a finalidade de suprimir do projeto de lei em análise a 
possibilidade de se cobrar uma taxa adicional de 1% nos processos 
de maior valor. 

Cabe salientar, enfim, que a proposição não contém cláusula 
revogando disposições contrárias a seus termos, dispositivo 
recomendável, tanto mais neste caso, porque está sob apreciação do 
STF a Lei no 12.732, de 1997, com eficácia suspensa, mas não 
declarada inconstitucional ainda. Dessa forma, apresentamos as 
Emendas nos 1 e 2, para adequar o projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.081/2003 com as Emendas nos 1 e 2, que apresentamos a seguir. 
EMENDA No 1 

Suprima-se das tabelas A e D, a que se refere o art. 2° do projeto, a 
expressão "Nota: Quando o valor da causa, ou apurado a final, 
exceder a UFEMG 426.438,00 incidirá um acréscimo de 1 %". 

EMENDA No 2 
Acrescente-se o seguinte art. 4 o: 
"Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei no 12.732, de 30 de dezembro de 1997.". 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio, relator - Vanessa Lucas -

Maria Tereza Lara (voto contrário). 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 
1.082/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

866 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1.082/2003 
institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de 
Fiscalização Ambiental e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição com as Emendas n°s 1 
a 5, que apresentou. 

Em virtude de requerimento aprovado pelo Plenário, publicado no 
"Diário do Legislativo" de 10/10/2003, cumpre-nos examinar a matéria, 
nos termos do art. 102, I, "e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ao dar nova redação a diversos artigos da Lei Federal no 6.938, de 

31/8/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 
Federal no 10.165, de 27/12/2000, instituiu a Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental - TCFA -, destinada ao custeio do exercício 
regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA - para controle e 
fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de 
recursos naturais. 

O art. 17-P da Lei no 6.938, de 1981, estabelece regra segundo a 
qual constitui crédito para compensação com o valor da TCFA devida, 
até o limite de 60% e relativamente ao mesmo ano, o montante 
efetivamente pago pelo contribuinte ao Estado, ao município e ao 
Distrito Federal em razão de taxa de fiscalização ambiental por estes 
instituída. 

Com base nesse artigo, o projeto de iniciativa do Governador do 
Estado cria o Cadastro Técnico Estadual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e 
a Taxa de Fiscalização Ambiental. 

Trata-se de medida necessária para que o poder público estadual 
possa arrecadar diretamente parcela dos recursos da TCFA, sem 
necessidade de celebração de convênio com o IBAMA, como previsto 
no art. 17 -Q da mencionada lei. 

'----------0--------' 



867 
A celebração de convemo entre o IBAMA e o Estado, para 

repasse da receita da TCFA, não é obrigatória nem fixa percentual 
mínimo. Assim, a instituição, pelo Estado, de taxa da mesma natureza 
é oportuna e conveniente para garantia do recebimento de 60% dos 
recursos da taxa federal. 

Portanto, a conversão do projeto do Executivo em lei não 
representará elevação da carga tributária para o contribuinte. 
Recolhida a Taxa de Fiscalização Ambiental pelo Estado, o valor da 
qual não pode exceder a 60% do valor estipulado pela taxa federal, o 
contribuinte apenas pagará à União os 40% restantes. 

As Emendas n°s 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça, têm 
por objetivo corrigir irregularidades da proposição. Como a Taxa de 
Fiscalização Ambiental do Estado tem natureza acessória, os 
conceitos e os valores nela expressos devem ser idênticos àqueles 
estabelecidos pela legislação federal, para que o sistema de 
repartição da receita da taxa federal entre os entes componentes da 
Federação opere adequadamente. 

As Emendas n°s 6 a 1 O, apresentadas na Conclusão, têm por 
finalidade aperfeiçoar o projeto do Executivo. A Emenda no 6 propõe a 
supressão do art. 1°, tendo em vista que ele não inova o ordenamento 
jurídico. A Emenda no 7 dá nova redação ao parágrafo único do art. 3°, 
com vistas a torná-lo mais compreensível. A Emenda no 8 determina a 
suspensão da eficácia da Taxa de Fiscalização Ambiental do Estado, 
na hipótese de revogação ou declaração de inconstitucionalidade da 
lei federal de criação da TCFA. Ao apresentarmos essa emenda, o 
nosso intuito é prestigiar o princípio de direito segundo o qual o 
acessório segue o principal. A Emenda no 9 visa autorizar o Estado a 
promover a arrecadação da taxa federal para fins de repasse da cota-
parte cabível a cada ente da Federação, na forma prevista no art. 17-
P da Lei Federal no 6.938, de 1981, e no art. 13, "caput", do projeto. 
Essa medida objetiva diminuir custos operacionais para a 
administração pública das três esferas de governo e para os próprios 
contribuintes. Além disso, ela facilita a arrecadação, o pagamento e a 
partilha do tributo entre os órgãos e entidades encarregados do 
exercício do poder de polícia ambiental do Estado, da União e dos 
municípios. A Emenda no 10 propõe a vinculação da receita da taxa 
ambiental estadual ao custeio das atividades de fiscalização a cargo 
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da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
do IEF e da FEAM, conforme determina, implicitamente, a 
Constituição Federal em seu art. 145, 111. 

Por fim, observamos a exata correspondência dos Anexos I e 11 da 
proposição com o Anexo VIl da Lei Federal no 6.938, de 1981. Por 
essa razão, deixamos de acolher a proposta de emenda do Deputado 
Paulo Cesar, a fim de alterar a classificação de médio para pequeno 
do código no 9 do Anexo I. Esclareça-se, por oportuno, que essa 
alteração não representa diminuição da carga tributária para o 
contribuinte, mas apenas diminuição na arrecadação do Estado. O 
valor da TCFA federal deve ser recolhido integralmente. Na hipótese 
de o Estado recolher menos de 60%, o contribuinte deverá pagar a 
diferença à União. Portanto, a reclassificação pretendida apenas 
promoveria transferência de recursos para a esfera federal. 

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

Projeto de Lei n° 1.082/2003 com as Emendas n°s 1 a 5, da Comissão 
de Constituição e Justiça, e as Emendas n°s 6 a 1 O, a seguir 
apresentadas. 

EMENDA N°6 
Suprima-se o art. 1°. 

EMENDA N°7 
Dê-se ao parágrafo único do art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3°- ... 
Parágrafo único - O cadastro referido no "caput" incluirá os registros 

das pessoas físicas ou jurídicas, com domicílio ou sede neste Estado, 
constantes do Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, 
que exerçam as atividades descritas nos Anexos I e 11 desta lei.". 

EMENDA N°8 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art .... - Esta lei terá seus efeitos suspensos em decorrência da 

revogação ou suspensão dos efeitos da Lei Federal n° 10.165, de 27 
de dezembro de 2000.". 

EMENDA N°9 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art .... - Fica o Estado autorizado a arrecadar a Taxa de Controle e 
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Fiscalização Ambiental - TCFA - federal a fim de promover a 
repartição de sua receita, nos termos do art. 17 -P da Lei Federal n° 
6.938, de 31 de agosto de 1981, e do art. 13 desta lei. 

Parágrafo único - Para a consecução do disposto neste artigo, o 
Estado firmará convênio com a União.". 

EMENDA N° 10 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art .... -Os recursos arrecadados com a TFAMG serão destinados à 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável - SEMAD -, à Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -e ao Instituto Estadual de Florestas- IEF.". 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Jô Moraes 

(voto contrário)- Paulo Piau - Leonardo Quintão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.083/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1.083/2003 
tem por objetivo alterar dispositivos da Lei no 12.727, de 30/12/97, que 
dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos 
devidos por serviços extrajudiciais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

A requerimento do Deputado Rogério Correia e outros, o projeto foi 
também distribuído às Comissões de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte e de Administração Pública. 

A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. 

Cumpre agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da 
matéria. 

Fundamentação 
A proposição sob exame modifica os valores dos emolumentos 

incidentes sobre os serviços notariais e de registro. Trata-se de ajustar 
a remuneração devida pelos atos praticados pelos oficiais de registro, 
tabeliães e juízes de paz, responsáveis pelos serviços de natureza 
extrajudicial, tendo em vista a defasagem verificada nas respectivas 
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tabelas. 

Observe-se que os emolumentos citados nada mais são que taxas, 
passíveis de cobrança em face de serviço público efetivamente 
prestado pelo particular delegatário e cuja apuração é feita tomando-
se como base o custo do serviço a ser tributado. Quanto a isso, estão 
acordes doutrina e jurisprudência, que assim têm-se pronunciado: 

Supremo Tribunal Federal: "Entendeu a maioria deste Tribunal, em 
síntese, que o sentido do art. 236 da Carta Magna foi o de tolher, sem 
mesmo reverter, a oficialização dos cartórios de notas e registros, em 
contraste com a estatização estabelecida para as serventias do foro 
judicial pelo art. 31 do ADCT; ademais, pelas características desses 
serviços - inclusive pelo pagamento de emolumentos, que são taxas -
e pelas exigências feitas pelo art. 236 da Carta Magna, os titulares 
dessas serventias são servidores públicos em sentido amplo". 
(Recurso Extraordinário no 189736/SP, 18

. Turma do STF, Relator: 
Ministro Moreira Alves, j. 26.03.1996.) 

Superior Tribunal de Justiça: "Emolumentos são o preço dos 
serviços praticados pelos serventuários de cartório ou serventias não 
oficializados, remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos e 
não pelos cofres públicos". (Recurso Especial n° 366005/RS 
(2001/0135305-0), 2• Turma do STJ, Rei•. Min•. Eliana Calmon. j. 
17.12.2002, DJU 10.03.2003, p. 152.) 

Assinale-se que esse custo, que é base de cálculo da incidência 
tributária, deve ser fixado de maneira a mais exata possível, tendo em 
vista o serviço específico e divisível concretamente executado. Isso 
não quer dizer que deve haver uma exatidão absoluta, mas que, sob 
rigorosos padrões de razoabilidade, devem ser definidos valores que 
cubram o custo do serviço, sem com isso produzir mais valia. Essa, 
aliás, é a reiterada posição do Supremo Tribunal Federal sobre o 
assunto: 

"A jurisprudência da Corte é tranqüila no sentido de que é 
constitucional a cobrança da taxa judiciária que toma por base de 
cálculo o valor da causa ou da condenação, observando-se o princípio 
da razoabilidade (ADI no 1.926/PE, Pertence, DJ de 10.09.99; AGRAG 
n° 170.271/SP, limar Galvão, DJ de 1 °/12/95)". (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 2040/PR, Tribunal Pleno do STF, Rei. Min. 
Maurício Corrêa. j. 15.12.1999, DJU 25.02.2000, p. 51.) 
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Célio Janczeski esclarece que "a base imponível deve mensurar 

a atuação estatal, repartindo, entre os contribuintes, os custos do 
serviço, sem, no entanto, pretender uma correlação exata entre seu 
valor e o necessário custeio do serviço. O que se exige é que haja 
uma proporção razoável entre o produto da taxa e o seu custo total, 
coibindo-se taxas em que o arrecadado exceda notoriamente o custo 
ou que seja desmesuradamente superior aos gastos que o serviço 
demanda". ("Taxas: a vedação de base imponível própria de impostos 
e a mudança da jurisprudência do STF". In: "Revista Tributária e de 
Finanças Públicas", n° 42, p. 148-149.) Afirma, ainda, o referido 
tributarista que, nas conclusões da XV Jornada do Instituto Latino-
Americano de Direito Tributário, restou consignado o princípio da 
razoável equivalência na fixação do valor das taxas. 

Note-se que os emolumentos, sendo tributos, obedecem a todos os 
princípios concernentes à matéria, aí incluído o da reserva legal ("A 
instituição dos emolumentos cartorários pelo Tribunal de Justiça 
afronta o princípio da reserva legal. Somente a lei pode criar, majorar 
ou reduzir os valores das taxas judiciárias"- STF/ ADI 1709/MT/ DJU 
31.03.00, p. 38.). Esse é um dos motivos pelos quais, reajustadas em 
1999, por meio da Lei no 13.438, as tabelas de emolumentos não 
tiveram, desde então, nenhuma recomposição para se adequar à 
variação monetária ocorrida no período e, também, a possíveis 
mudanças nas planilhas de custos dos serviços prestados. 

Verificamos, conforme os termos utilizados na mensagem que 
encaminhou a esta Casa a proposição em epígrafe, que os valores 
dos emolumentos cobrados em Minas Gerais, por "estarem expressos 
em reais e defasados monetariamente desde 1999", devem mesmo 
ser modificados. 

O referencial proposto no projeto para a alteração nas citadas 
tabelas é o Índice Geral de Preços - IGP-DI - da Fundação Getúlio 
Vargas, que nos parece extremamente adequado e, saliente-se, é o 
mesmo que está sendo usado para reajustar as taxas, incluindo 
custas, devidas pelos serviços inerentes ao Poder Judiciário. 

Prevê-se, ainda, que a expressão dos valores das tabelas de 
emolumentos, hoje em moeda corrente, passará a ser a Unidade 
Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG. Trata-se de pretensão 
que afronta o disposto no art. 2°, I, da Lei Federal no 10.169, de 
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29/12/2000, editada em cumprimento ao disposto no art. 236, § 2°, 
da Constituição da República. 

Acentuamos que o comando da mencionada lei federal é 
absolutamente claro e expresso sobre a matéria e, conquanto caiba 
ao Estado legislar sobre os valores dos emolumentos, as tabelas 
estaduais devem estar sempre em consonância com o disposto na 
norma geral nacional. Citamos, a respeito, excelente voto do Juiz 
Carlos Thompson Flores, do 4° Tribunal Regional Federal: 

"Deve-se atentar, ainda, para o contido no art. 236, nas Disposições 
Constitucionais Gerais, onde se encontra a previsão de que os 
serviços notariais e de registro serão exercidos em caráter privado, 
por delegação do Poder Público, sendo que o seu § 2° assim 
determina: '§ 2° - Lei federal estabelecerá normas gerais para a 
fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços 
notariais e de registro.' A Lei no 8.935, de 18/11/94, a conhecida Lei 
dos Notários, que regulamentou o art. 236, da Constituição Federal, 
ateve-se aos aspectos referidos no 'caput' e nos §§ 1 o e 3°, deixando 
de disciplinar, com maiores detalhes, a situação referente aos 
emolumentos. Daí exsurge, pacificamente, o entendimento de que 
compete à União, exclusivamente, legislar sobre os emolumentos, 
ainda que no tocante à fixação de normas de caráter geral, 
inexistindo, pois, norma federal específica a regular amplamente a 
situação. É de se ver, também, o disposto nos §§ 3° e 4° do art. 24 da 
Constituição Federal, onde se verifica no segundo dispositivo o 
privilégio da União em legislar sobre normas gerais suspendendo a 
eficácia da lei estadual no que lhe for contrário". (Agravo de 
Instrumento n° 89117/RS (20010401 0707856), 3• Turma do TRF da 4• 
Região, Rei. Juiz Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. DJU 
18.09.2002, p. 388.) 

Assim dispõe a Lei no 1 0.169, de 2000: 
"Art. 2° - Para a fixação do valor dos emolumentos, a Lei dos 

Estados e do Distrito Federal levará em conta a natureza pública e o 
caráter social dos serviços notariais e de registro, atendidas ainda as 
seguintes regras: 

I - os valores dos emolumentos constarão de tabelas e serão 
expressos em moeda corrente do País". 

Esclareça-se que a regra em relevo é uma medida de proteção ao 
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consumidor, usuano dos serviços notariais e de registro, pois 
garante a transparência na cobrança dos emolumentos. Com a 
exposição clara da tabela no espaço físico em que funciona o cartório 
e seus valores colocados em moeda corrente, fica fácil para o 
consumidor calcular ou conferir os valores dos serviços de que 
necessita. 

Isso não quer dizer, todavia, que a lei federal esteja a favor de que 
as tabelas de emolumentos fiquem em defasagem ou que seus 
reajustes estejam em permanente discussão no âmbito do Poder 
Legislativo. Interpretação desta natureza seria contrária aos princípios 
da razoabilidade, da economicidade e da eficiência e implicaria sérios 
riscos à qualidade dos serviços prestados, o que prejudicaria o 
usuário. Em seu art. 5°, a norma citada permite o reajuste das tabelas. 
Com efeito, a regra que obriga a fixação da tabela de emolumentos 
em moeda corrente deve ser suplementada por dispositivo tendente a 
assegurar, de tempos em tempos, a recomposição monetária dos 
padrões de remuneração originais. Propomos, portanto, que se 
emende o texto da proposição, colocando os valores das tabelas em 
moeda corrente e acrescentando à lei vigente artigo prevendo reajuste 
anual das referidas tabelas, com base na variação da UFEMG. 

Cumpre ressaltar, também, que a previsão contida na Nota IV da 
Tabela 3, a que alude o Anexo I, não está em consonância com a 
ordem jurídica vigente. A regra em questão reporta-se ao art. 39, I, da 
Lei Federal n° 9.841, de 1999, que concede tratamento diferenciado 
às pequenas e microempresas, limitando em 1% do valor do título 
protestado e em um máximo de R$20,00 o total dos emolumentos a 
serem delas cobrados. Este dispositivo foi derrogado pelo art. 3°, 11, da 
Lei Federal no 10.169, de 2000, que proíbe a fixação de emolumentos 
em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico objeto dos 
serviços notariais e de registro. 

Julgando a ADIN n° 2.218-1, o Supremo Tribunal Federal, em 
decisão relatada pelo Ministro Maurício Corrêa, afirmou que "a nova 
lei afastou do mundo jurídico a disposição em contrário contida no 
mencionado art. 39, I, pois estava disposto que os emolumentos no 
caso ali previsto seriam calculados percentualmente sobre o valor do 
título" (DJ 16/2/2001 ). Idêntico entendimento foi manifestado pela 
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado, que, mediante parecer do 
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Juiz-Corregedor José Geraldo Saldanha Fonseca, entendeu que "a 
Lei n° 10.169, de 2000, derrogou a disposição da legislação anterior 
que beneficiava os microempresários e as empresas de pequeno 
porte". 

Dessa forma, deve ser alterado o texto original da Nota IV da Tabela 
3 do Anexo I, retirando-se a menção ao dispositivo da Lei n° 9.841, de 
1999, e a conseqüente fixação de emolumentos em percentual sobre 
o valor do título protestado. Não obstante, tendo em vista a 
manutenção do merecido tratamento especial aos pequenos e 
microempresários, consoante o art. 179 da Constituição da República, 
estamos mantendo também condição tributária mais benéfica para 
essas categorias, na forma da emenda que apresentamos na 
conclusão. 

Verificamos, outrossim, que a propos1çao em estudo atende não 
apenas às necessidades de custeio dos atos praticados por oficiais e 
tabeliães, mas também aos interesses do consumidor, usuário dos 
serviços notariais e de registros, e do contribuinte, sujeito sobre o qual 
recai a obrigação de pagar pelo serviço recebido. 

O cidadão, na condição de consumidor, nos termos da Lei Federal 
no 8.078, de 1990, tem o direito à informação adequada e clara sobre 
os diferentes serviços públicos que recebe, com especificação correta 
de quantidade, características, composição, qualidade e preço; à 
proteção contra a publicidade enganosa e contra métodos comerciais 
desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas 
no fornecimento dos serviços; à modificação das cláusulas que 
estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão 
de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; à 
efetiva prevenção e reparação de danos contra si; ao acesso aos 
órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou 
reparação de quaisquer danos; à facilitação da defesa de seus 
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor; e à 
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Esses 
direitos permanecem incólumes na proposição. O artigo 22 da citada 
norma assegura ao usuário dos serviços públicos que "os órgãos 
públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias 
ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a 
fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 
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Já na qualidade de contribuinte, o cidadão tem como garantias 
específicas, entre outras, o acesso aos dados e às informações de 
seu interesse registrados nos sistemas de tributação, arrecadação e 
fiscalização, e o fornecimento de certidões, se solicitadas; a adequada 
e eficaz prestação de serviços públicos em geral; a informação sobre 
os prazos de pagamento e reduções de multa; a não-obrigatoriedade 
de pagamento imediato de qualquer autuação e o exercício do direito 
de defesa, se assim desejar; a faculdade de, independentemente do 
pagamento de taxas, apresentar petição aos órgãos públicos para 
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; a 
obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de 
direitos e o esclarecimento de situações de seu interesse; a 
observância, pela administração pública, dos princípios da legalidade, 
igualdade, anterioridade, irretroatividade, publicidade, capacidade 
contributiva, impessoalidade, uniformidade, não-diferenciação e 
vedação de confisco; a proteção contra o exercício arbitrário ou 
abusivo do poder público nos atos de constituição e cobrança de 
tributo; a ampla defesa no âmbito do processo administrativo e judicial 
e a reparação dos danos causados aos seus direitos; e a fiscalização 
dos valores que servirem de base à instituição de taxas. Essa 
proteção, prevista na Lei no 13.515, de 2000, é absolutamente 
respeitada na proposta legislativa sob análise. 

Observamos, portanto, que a proposição é meritória e guarda 
sintonia com os preceitos que orientam a proteção e defesa do 
consumidor e do contribuinte. Salientamos, enfim, que a Tabela 4, 
presente nos Anexos I e 11, merece pequenos reparos, razão pela qual 
apresentaremos as emendas a seguir. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.083/2003 com as Emendas nos 1 a 6, que apresentamos a seguir. 
EMENDA N° 1 

Dê-se a seguinte redação aos itens da Tabela 4 do Anexo 
reproduzidos a seguir: 

Tabela 4 
Atos do Oficial do Registro de Imóveis 
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• - O Quadro da Emenda no 1 foi publicado na edição do "Diário 
do Legislativo" de 13.11 .2003. 

EMENDA N°2 
Suprima-se a Nota VIl da Tabela 4 do Anexo I. 

EMENDA N°3 
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Dê-se a seguinte redação aos itens da Tabela 4 do Anexo 11 
reproduzidos a seguir: 

Tabela 4 
Atos do Oficial do Registro de Imóveis 
* - O quadro da Emenda no 3 foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 13.11.2003. 
EMENDA N°4 

Dê-se à Nota IV da Tabela 3 do Anexo I a seguinte redação: 
"Nota IV - Quando o devedor for microempresário ou empresa de 

pequeno porte, os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não 
excederão o limite máximo de R$20,00 (vinte reais), incluídas neste 
limite as despesas de apresentação, protesto, certidão e quaisquer 
outras relativas à execução de serviços.". 

EMENDA N° 5 
Convertam-se para moeda corrente os valores nas tabelas 

expressos em Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG -, 
constantes nos anexos. 

EMENDA N°6 
Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - Os valores a que se referem as tabelas constantes dos 

Anexos I e 11 desta lei serão reajustados de acordo com a variação da 
Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG - ou do índice 
oficial que venha a substituí-la.". 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio, relator - Vanessa Lucas -

lrani Barbosa (voto contrário) - Maria Tereza Lara (voto contrário). 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 583/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Neide r Moreira, o projeto de lei sob comento 
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel especificado ao 
Município de ltaúna. 
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Aprovado o projeto no 1 o turno, cabe agora a esta Comissão 

emitir parecer para o 2° turno, nos termos do art. 102, VIl, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela visa dar autorização ao Poder Executivo 

para doar imóvel de 13.000m2 e benfeitorias ao Município de ltaúna, 
de forma que esse município possa dar-lhe manutenção e fazer outras 
intervenções necessárias, com o intuito de oferecer aos munícipes um 
local de lazer e de prática de esportes à altura de suas expectativas. 

Sob o ponto de vista legal, a autorização legislativa vem atender ao 
disposto na Lei Federal no 4.320, de 17/3/64, que estatui normas 
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 
e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito 
Federal e que exige, no seu art. 105, § 2°, que toda movimentação do 
ativo permanente do Tesouro seja realizada apenas após a edição de 
autorização conferida por este parlamento, que deve verificar, entre 
outras coisas, o atendimento ao interesse público. 

Com base no que foi decidido anteriormente por esta Comissão, 
afirmamos que a proposição em exame não acarreta despesas ou 
encargos para o Estado e não causa nenhum impacto na lei 
orçamentária. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

583/2003. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - José Henrique -

Dinis Pinheiro - Mauro Lobo - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 838/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 838/2003 
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel 
que especifica ao Município de Pouso Alegre. 

A proposição, aprovada no 1 o turno, retoma, agora, a esta 
Comissão, a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 
102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A autorização legislativa prévia à alienação de bens imóveis do 

patrimônio do Estado decorre de exigência consignada na Lei Federal 
no 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, especificamente no § 2° 
de seu art. 1 05, ao estabelecer que a movimentação dos valores 
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só poderá ser realizada 
com a edição de norma autorizativa, sem a necessidade de sua 
inclusão na lei orçamentária. 

O imóvel em causa já foi de domínio do Município de Pouso Alegre, 
que o transferiu ao Estado para que ali fosse construída uma unidade 
de ensino especial. Não tendo servido a esse fim e estando ocioso, o 
ente municipal o reivindica para dar-lhe utilização compatível com o 
interesse público. 

Reiteramos, portanto, o entendimento formalizado no 1 o turno, 
quando este órgão colegiado considerou que o projeto de lei não 
acarreta ônus financeiro para o Estado nem repercussão na lei 
orçamentária, não havendo o que possa obstar sua tramitação na 
Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

838/2003 no 2° turno. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Mauro 

Lobo - Dinis Pinheiro - Chico Simões - José Henrique. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 843/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 843/2003, de autoria do Governador do Estado, 

que dá a denominação de Vânia Elizabeth Domingos Vieira à 
Delegacia de Polícia da Comarca de São João Evangelista, localizada 
no Município de São João Evangelista, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 
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PROJETO DE LEI No 843/2003 

Dá denominação à Delegacia de Polícia da Comarca de São João 
Evangelista, localizada no Município de São João Evangelista. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Vânia Elizabeth Domingos Vieira a 

Delegacia de Polícia da Comarca de São João Evangelista, localizada 
no Município de São João Evangelista. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003. 
Maria Olivia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino 

Augusto - Antõnio Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 883/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 883/2003, de autoria do Deputado Márcio 

Passos, que declara de utilidade pública o Núcleo Regional de 
Prevenção e Combate ao Câncer de Pedra Azul, foi aprovado em 
turno único, com a Emenda no 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 883/2003 
Declara de utilidade pública o Núcleo Regional de Prevenção e 

Combate ao Câncer de Pedra Azul - NUPRECC-PAZ -, com sede no 
Município de Pedra Azul. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Regional de 

Prevenção e Combate ao Câncer de Pedra Azul - NUPRECC-PAZ -, 
com sede no Município de Pedra Azul. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 921/2003 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 921/2003, de autoria do Deputado Leonardo 

Moreira, que declara de utilidade pública o Recanto de Apoio à Vida -
REAVIDA, com sede no Município de Monte Sião, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 921/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Recanto de Apoio à Vida -

REAVIDA, com sede no Município de Monte Sião. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Recanto de 

Apoio à Vida -REAVIDA, com sede no Município de Monte Sião. 
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 972/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 972/2003, de autoria do Deputado Ricardo 
Duarte, que declara de utilidade pública a Associação de Apoiadores e 
Preventores da AIDS - AAPA, com sede no Município de ltuiutaba, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 972/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Apoiadores e 

Preventores da AIDS- AAPA, com sede no Município de ltuiutaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Apoiadores e Preventores da AIDS - AAPA, com sede no Município 
de ltuiutaba. 
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003. 
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Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Laudelino Augusto. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 11/11/2003, as seguintes 
comunicações: 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. 
Terezinha Glória Alves, ocorrido em 5/11/2003, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Arlen Santiago, notificando o falecimento da Sra. Maria 
do Amparo de Sena Paulino, ocorrido em 7/11/2003, em Montes 
Claros. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Márcio Mietto, ocorrido em 9/11/2003, em Teófilo Otôni. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Leandro Simões Faria, ocorrido em 9/11/2003, em Teófilo Otôni. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. 
Selmi Francisca de Oliveira, ocorrido em 5/11/2003, em Betim. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 988 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 12/11/2003 
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Fábio Avelar 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente) Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2a 
Fase (Grande Expediente): Questão de ordem - Aprovação da ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.240 a 1.242/2003 
- Requerimentos n°s 1.813 a 1.819/2003 - Proposição Não Recebida: 
Requerimento da Deputada Ana Maria Resende - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Administração Pública, de Política 
Agropecuária e de Segurança Pública e da Deputada Maria Olívia -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Bonifácio Mourão- 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 • Fase: Abertura de Inscrições -Questão de ordem -
Discurso do Deputado Alberto Bejani - Questão de ordem - Palavras 
do Sr. Presidente - Questões de ordem - Comunicação da Presidência 
- Leitura de Comunicações - Requerimento do Deputado Miguel 
Martini; deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Requerimento do Deputado Chico Simões; deferimento; discurso do 
Deputado Chico Simões - Discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Discurso do Deputado Chico Simões - Requerimento do Deputado 
Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado André Quintão; 
questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - 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 Rafael - Chico 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar- Gil Pereira- Gustavo Valadares- lvair 
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -

L------------~------------~ 



883 
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo 
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza 
Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo 
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas Wanderley Ávila - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar)- Às 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. 

1• Parte 
1 • Fase (Expediente) 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 o do art. 22 do 

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar 
esta parte da reunião à realização do Seminário Legislativo Regiões 
Metropolitanas. 

-A ata desse evento será publicada na edição do dia 29/11/2003. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Estão reabertos os 
nossos trabalhos ordinários. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Questão de Ordem 

O Deputado Rogério Correia - Em primeiro lugar, gostaria de deixar 
registrado protesto das Bancadas do PT e do PCdoB em relação à 
abertura desta reunião. No nosso entendimento, a abertura foi feita 
sem quórum, pois não havia 26 Deputados. Foi considerado o número 
de Deputados que aqui estiveram e participaram do seminário desde a 
manhã de hoje. Todos registraram presença, conforme podemos 
verificar na listagem, mas, a partir das 14 horas, verificamos apenas 
um Deputado. Os outros foram considerados presentes no período 
das 8 às 14 horas, entre eles muitos do PT, que participaram do 
seminário na parte da manhã, mas não quiseram que sua presença 
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fosse registrada para a abertura .da reunião da tarde. 

Portanto, gostaria de deixar ·protesto em relação à abertura da 
reunião e de solicitar a V. Exa., por meio de questão de ordem que 
faço com base no Regimento, que esta reunião não seja considerada 
para efeito de contagem das quatro reuniões, oportunidades em que 
poderia ser votado o Projeto de Lei no 1 .078/2003, do Governador do 
Estado. No nosso entendimento, esta reunião não poderia ser 
contada. Portanto, solicito a V. Exa. que sejam registradas apenas as 
duas reuniões realizadas ontem. 

Reforçando a questão de ordem que faço, solicito ainda a V. Exa. 
iniciar a reunião a partir da 1a Parte da Ordem do Dia, pois nem 
sequer foi feita a leitura da ata. Assim sendo, a ata não foi colocada 
em votação, o que demonstra outra ilegalidade do processo de 
abertura desta reunião. 

A fase dos oradores inscritos deveria realizar-se no período das 
14h30min às 15h30min. Agora são 15h20min. Existem vários 
oradores inscritos e outros que ainda podem inscrever-se durante 
esse período. Solicitaria também a V. Exa. que fizesse a leitura da ata, 
até para sabermos a que reunião se refere. 

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, a Presidência dá a ata 
por aprovada por decurso de prazo e solicita à assessoria que lhe 
entregue cópia dessa ata. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, apenas um 
esclarecimento: a ata da reunião foi considerada aprovada agora. 

O Sr. Presidente - A ata da reunião refere-se à reunião realizada na 
parte da manhã. Dei-a por aprovada por decurso de prazo. 

O Deputado Rogério Correia - Queria registrar que me abstenho da 
votação da ata, pois não houve a sua leitura. Aliás, poderia pedir até 
verificação de quórum para efeito de sua aprovação. 

O Sr. Presidente - Nobre Deputado Rogério Correia, a ata não é 
submetida a votação. A Presidência a deu por aprovada por decurso 
de prazo. 

Apresentação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes 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° 1.240/2003 

Declara de utilidade pública a Associação Nazareno de Proteção à 
Criança e ao Adolescente, com sede no Município de Nepomuceno. 

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

de Proteção à Criança e ao Adolescente, com sede no Município de 
Nepomuceno. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Antônio Júlio 
Justificação: A Associação Nazareno de Proteção à Criança e ao 

Adolescente, com sede no Município de Nepomuceno, encontra-se 
em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo 
suas finalidades estatutárias e sociais, no que concerne às atividades 
assistenciais, beneficentes e filantrópicas. 

Por atender a entidade os requisitos legais para a concessão do 
título declaratório de utilidade pública, conto com o apoio dos nobres 
pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.241/2003 
Declara de utilidade pública o Lar dos Velhinhos, com sede no 

Município de Santa Luzia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Velhinhos, com 

sede no Município de Santa Luzia. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade 

pública o Lar dos Velhinhos, entidade civil, sem fins lucrativos, que 
tem por finalidade manter estabelecimentos destinados a abrigar 
pessoas idosas, criar e manter serviços destinados ao atendimento de 
famílias e pessoas necessitadas, tais como assistência médica, 
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A referida associação 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 
na declaração de funcionamento da entidade. 

Assim, solicitamos dos nobres pares a aprovação deste projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.242/2003 
Declara de utilidade pública a Academia de Ciências e Letras de 

Conselheiro Lafaiete, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Academia de Ciências 

e Letras de Conselheiro Lafaiete, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2003. 
José Milton 
Justificação: O reconhecimento da Academia de Ciências e Letras 

de Conselheiro Lafaiete como entidade de utilidade pública 
possibilitará que a citada instituição possa dar prosseguimento ao 
importante trabalho que realiza nesse município, especialmente na 
área cultural e literária, pois desenvolve constantes trabalhos de apoio 
e divulgação dos trabalhos literários de novos e antigos escritores. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
No 1.813/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 

formulada manifestação de aplauso à Secretaria de Meio Ambiente e 
ao IEF pela inauguração dos Núcleos Operacionais de Florestas, 
Pesca e Biodiversidade. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 1.814/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à Imprensa Oficial do Estado pelo 
transcurso do 112° aniversário de sua fundação. (- Idêntica proposição 
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foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
Anexe-se ao Requerimento no 1.803/2003, nos termos do § 2° do art. 
173 do Regimento Interno.) 

N° 1.815/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à Companhia Siderúrgica Belga-
Mineira pela realização do Prêmio Belgo de Meio Ambiente 2003. (-À 
Comissão de Turismo.) 

N° 1 .816/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao Hospital Monte Sinai, em Juiz 
de Fora, pelo título de qualidade recebido da Organização Nacional de 
Acreditação. (À Comissão de Saúde.) 

N° 1.817/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Juiz de Direito da Comarca de Juiz de Fora com 
vistas a que seja dada especial atenção à grave situação do CERESP 
desse município. 

N° 1.818/2003, do Colégio de Líderes, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da República com vistas a que sancione o Projeto 
de Lei de Conversão no 24, originário da Medida Provisória no 127. 

N° 1.819/2003, do Colégio de Líderes, solicitando seja formulada 
manifestação de repúdio ao Senado Federal por ter aprovado, na 
votação do Projeto de Lei Complementar Federal n° 16/2003, 
dispositivo que acarretou prejuízo à CEMIG. (- Distribuídos à 
Comissão de Administração Pública.) 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 

deixa de receber a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja alterado o art. 75 
da Resolução n° 5.197, de 30/11/2000, com vistas a que sejam 
reservadas às parlamentares 30% das vagas para composição da 
Mesa. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela 
Deputada Marília Campos e outros.) 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Administração Pública, de Política Agropecuária e de Segurança 
Pública e da Deputada Maria Olívia. 

Oradores Inscritos 
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O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão. 
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

estamos acompanhando o seminário sobre regiões metropolitanas e 
queremos abordar esse assunto ligeiramente, antes de passarmos a 
outro. A questão da região metropolitana não tem aplicação no 
momento que estamos vivendo em Minas Gerais e no Brasil. São 
duas as regiões metropolitanas: a de Belo Horizonte e a de lpatinga, 
que não funcionam. Mesmo nessas cidades, com elevado grau de 
conurbação e vários problemas comuns, como saneamento básico, 
transporte, trânsito e saúde, essas regiões metropolitanas 
praticamente não funcionam. 

Agora, querem criar regiões metropolitanas em várias cidades 
mineiras, como Juiz de Fora, Conselheiro Pena, Ouro Preto, 
Governador Valadares, Caratinga e assim por diante. 

Vemos com preocupação a criação descontrolada de regiões 
metropolitanas. Cito o caso específico de Governador Valadares, que 
conhecemos de perto. O Deputado Leonardo Quintão, que a propõe, 
coloca a cidade de Conselheiro Pena - a 1 OOkm de distância em 
direção ao Sul - e a de Santa Efigênia - a 1 OOkm de distância em 
direção ao Norte -, sem haver absolutamente nenhum grau de 
conurbação, que existe quando a cidade é interligada no seu 
perímetro urbano, e não rural. 

No caso de Valadares, nem no perímetro rural existe interligação. 
Por que criar, então, essa região metropolitana? Temos inúmeros 
problemas muito mais urgentes. 

Hoje, estava lendo no jornal "O Tempo" algumas críticas à criação 
dessas regiões, e elas referiam-se às regiões existentes, de Belo 
Horizonte e lpatinga. Fizeram uma brincadeira, com muito 
fundamento, dizendo que a reg1ao metropolitana tem tanta 
possibilidade de resolver o problema quanto o Atlético tem de ser vice-
campeão do Cruzeiro, ou seja, vice-campeão nacional, neste ano. 
Portanto, a possibilidade é inexistente. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Se permite, contestarei sua 
colocação. Quanto à região de Juiz de Fora, temos 18 cidades, no 
mínimo, que fazem dela uma cidade-pólo, ou seja, já fazem de Juiz de 
Fora uma região metropolitana .. São cidades-dormitório, cujos 
habitantes trabalham em Juiz de Fora, usam seu sistema de saúde e 

L__------0------__J 



889 
de policiamento, etc. 

Essa é uma região que está empobrecida, pois os investimentos são 
todos dirigidos para Juiz de Fora. Com isso, estamos vendo Prefeitos 
fazerem pracinhas para os desempregados sentarem-se. 

Há uma conurbação grande em Juiz de Fora, principalmente com 
Matias Barbosa, Ewbank da Câmara e Coronel Pacheco, cidades que 
praticamente já emendaram. 

Talvez o senhor não tenha sido informado de que os erros 
cometidos na Grande BH e em lpatinga estão sendo corrigidos pela 
Fundação João Pinheiro. 

Tivemos uma audiência pública em Juiz de Fora, onde a maioria dos 
Prefeitos são a favor da região metropolitana. Não vejo nenhum 
obstáculo em se fazer a região da Zona da Mata começar a se 
desenvolver. Não podemos continuar aceitando a pobreza estampada, 
cada vez mais, em nossa região, que é considerada a segunda mais 
pobre do Estado, perdendo apenas para o vale do Jequitinhonha. 

Espelhar-se na Grande BH, na região do Aço e em lpatinga para 
falar de Juiz de Fora, com todo respeito, não é correto. V. Exa. não 
conhece a minha região como eu, assim como não conheço a sua. 
Essa colocação é prematura e não é responsável. Começo a 
desconfiar de que tem um dedo do Governador Aécio Neves nisso, 
para não aprovarmos a formação de nenhuma região metropolitana. 

Apesar de ser base do Governo, não sou cabresto dele. Vejo 
apenas os parlamentares da base criticando as regiões metropolitanas 
sem conhecer nenhuma delas. O senhor, para falar de minha região, 
deve conhecê-la, pois está completamente enganado. Lamento falar 
nesse tom, porque sou admirador de seu conhecimento no que se 
refere a esta Casa e à sua região. Entretanto, tenho certeza de que V. 
Exa. não conhece a minha e, por isso, não admitirei que faça 
piadinhas de jornal sobre ela. 

Exijo mais respeito com minha região e meu mandato, pois sou 
Deputado como V. Exa. Muito obrigado. 

O Deputado Bonifácio Mourão - Parece-me que o Deputado Alberto 
Bejani está com algum complexo, porque partiu para a agressão 
diante do meu discurso. Falei em português muito claro que as 
regiões metropolitanas existentes não funcionam bem, ou seja, as de 
Belo Horizonte e de lpatinga. A Região Metropolitana de Belo 
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Horizonte está completando 30 anos e não possui ainda um fundo 
financeiro para enfrentar seus problemas. Está gerando apenas 
burocracia. Não estamos desenvolvendo região alguma com a criação 
de regiões metropolitanas. Não somos contra o desenvolvimento das 
regiões de Minas Gerais e do Brasil. Pelo contrário, somos todos a 
favor disso. Não se trata de um privilégio nosso. Mas não acreditamos 
que região metropolitana seja instrumento para desenvolver uma 
região, pelo menos nos termos adotados no Brasil. Falei que desejava 
comentar mais sobre a Região Metropolitana de Governador 
Valadares e citei Conselheiro Pena e Santa Efigênia. Não provoquei 
uma reação destemperada da forma como se manifestou o meu 
amigo, Deputado Alberto Bejani. Ele estava descontrolado e 
agressivo, chamando-nos por termos impróprios. Ele sabe muito bem 
como costumo me conduzir nesta Casa. Não posso permitir que fale 
que fui irresponsável em meu pronunciamento. 

Há o mandamento da Constituição mineira, a partir do art. 42, que 
trata de região metropolitana. Para criar-se uma região metropolitana 
em Minas Gerais, deve-se seguir esse comando constitucional. Os 
requerimentos existentes para atender à criação de reg1oes 
metropolitanas no Estado não estão cumprindo o comando da 
Constituição mineira. Seria mais certo que fosse elaborada uma lei 
complementar, com os requisitos indispensáveis para a criação de 
região metropolitana no Estado. 

Em português bem claro, afirmo que não existe nenhuma palavra do 
Governador Aécio Neves com relação a esse pronunciamento. Jamais 
conversamos com o Governador ou com qualquer dos seus 
assessores sobre isso. Essa questão é pessoal, estudada e 
pesquisada na Constituição mineira e debatida na região de 
Governador Valadares, onde estavam presentes os Deputados 
Adalclever Lopes, Leonardo Quintão, Jayro Lessa e outros. Houve um 
debate democrático sobre a região, e externei a mesma opinião, sem 
agredir pessoa alguma. Quando falei sobre o Cruzeiro e o Atlético 
aqui, não quis fazer piada com relação a ninguém. Fiz uma 
brincadeira sem intenção de ofensa. Ele apenas disse que isso não 
tem cabimento. Trata-se de uma opinião pessoal, que não ofende 
ninguém, a não ser que a pessoa esteja nervosa com outros 
problemas e deseje desabafar, usando o microfone da Assembléia 
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Legislativa. Devemos evitar isso. Não podemos afirmar que 
conseguiremos o desenvolvimento por meio da criação de regiões 
metropolitanas. Não posso concordar com isso. 

A região de Juiz de Fora não é a segunda mais pobre de Minas 
Gerais. Por coincidência, neste momento, abrangeria em meu 
discurso a questão regional de Minas Gerais. As macrorregiões de 
Minas são dez, conforme estudo realizado neste ano pela Assembléia 
Legislativa. De acordo com o ICMS, a região mais rica é o Triângulo 
Mineiro, com uma renda "per capita" de 18,75. 

Lamento, mas afirmo que as regiões mais pobres de Minas são: 
Mucuri, Jequitinhonha, Norte de Minas, Mata e Centro-Oeste. A quarta 
região mais pobre também não é a de V. Exa.; lamentavelmente é a 
região do vale do rio Doce. Em outra oportunidade, voltaremos a falar 
sobre a divisão regional de Minas Gerais. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

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

Presidência passa à 2" Parte da reunião, com a 1" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Questão de Ordem 
O Deputado Jayro Lessa - Parabenizo o Deputado Bonifácio 

Mourão. Lembro aos telespectadores, a todos os mineiros, as 
dificuldades por que passam as regiões de Governador Valadares e 
do vale do rio Doce. Às vezes, ao se utilizar o IDH, cometem-se 
enganos, quando se agrupam lpatinga, Timóteo e Vale do Aço. Se se 
separa a região de Valadares do Leste mineiro, o IDH cai a percentual 
mais baixo do que os do Nordeste, do Norte de Minas e do 
Jequitinhonha. Graças a Deus a região do Vale do Aço é rica, o que 
ajuda Valadares, pela proximidade, comércio, e todas as vantagens 
que uma economia próspera traz; porém, ao mesmo tempo, prejudica-
a, pois Valadares tem sido vista como região rica, suntuosa, onde 
existem pessoas e empresas ricas, o que não é verdade. Valadares é 
pobre, tem muitos problemas estruturais, de falta de escola, e o 
hospital municipal está para fechar. Infelizmente, trata-se de uma 
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região muito pobre para onde temos de levar desenvolvimento, o 
qual só conseguiremos se contarmos com o apoio do Governador 
Aécio Neves e desta Assembléia Legislativa. 

O primeiro passo que temos a dar é separá-la da região do vale do 
Rio Doce, para que possamos medir o valor real do IDH. Tenho a 
certeza de que, com o apoio desta Casa, vamos fazê-lo. Eu, os 
Deputados Bonifácio Mourão, Márcio, José Henrique e os demais 
Deputados da região de Valadares lutaremos por esse objetivo, para 
que Governador Valadares cresça. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo 
art. 164 do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do 
Regimento Interno, o Deputado Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - Obrigado. Esclareço que não 
desrespeitei o Deputado Bonifácio Mourão. Apenas sou muito franco, 
falo o que penso, sinto e escuto. Com relação a Governador 
Valadares, não sei se há necessidade de região metropolitana. O que 
conheço do que está tramitando, acompanhado pela Fundação João 
Pinheiro, é que se trata de projeto técnico e não está sendo feito para 
ninguém aceitá-lo goela abaixo. Também não fui eleito para engolir 
posicionamento de ninguém nesta Casa. Até que tenha 76 Deputados 
contra mim, continuarei com minha posição. Tenho certeza absoluta 
de que nenhum Deputado votou em mim. Logo, tenho de dar 
satisfação ao meu eleitorado, à minha região. Minha posição sobre a 
região metropolitana não é fechada, Deputado Bonifácio Mourão. 
Pode ser micro, ter outros nomes, desde que haja desenvolvimento. A 
cada dia, ficamos mais preocupados ao ver que a Zona da Mata fica 
mais pobre; ao ver políticas sendo usadas na região, enganando a 
população. Como exemplo, cito a Mercedes-Benz, que levaram para 
Juiz de Fora dizendo que significaria 1 O mil empregos para a região. 
Deram à Mercedes um terreno de US$13.000.000,00, dez anos de 
isenção na taxa de água e de esgoto, dez anos para segurar o ICMS, 
70%, para devolver daqui a dez anos, sem juros e correção, e 80 
milhões do BDMG, financiados, cujo avalista é o Governo do Estado. 
Sabem quantos empregos temos na Mercedes, que tem uma área que 
lhe foi dada em cartório, sem que lhe fosse exigido que ficasse pelo 
menos cinco anos, maior do que a do centro comercial de Juiz de 
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Fora e vale US$13.000.000,00? 

Sabem quantos empregos oferece a Mercedes-Benz em Juiz de 
Fora, hoje? Nossa região foi usada politicamente e são oferecidos 312 
empregos. Houve até mudança de nome, que hoje é Daimler Crysler. 
Querem agora mais 100 milhões emprestados do BDMG, usando 
outro nome, e não Mercedes. 

Queremos evitar isso, formando um bloco de Prefeitos, Vereadores 
e Deputados unidos, para lutar pela nossa região. Não estou 
preocupado com região metropolitana, e sim com o fortalecimento de 
nossa região, independentemente de partido. 

Lá estiveram os Deputados Biel Rocha e Sebastião Helvécio, que 
são da nossa cidade, da nossa região. Também o Deputado Pastor 
George. Eles não foram radicalmente contra esse posicionamento. 
Foram até em mudar o nome da região. Mas contra, não. Foram, sim, 
a favor do desenvolvimento. 

Quando nos aproximamos das eleições, os nervos desta Casa 
começam a ficar um pouco alterados. Nas eleições municipais ou 
estadual, os nervos começam a ficar mais ativados. Tenho aqui 76 
colegas. Vários até vão à minha cidade buscar votos, mas eu jamais 
mudei o comportamento em relação a eles, porque ninguém é dono 
de Minas. 

Agora, chega-se ao ponto de ver mudanças radicais aqui dentro! 
Serei sincero com os novos companheiros desta Casa, com aqueles 
que nos acompanham pela TV Assembléia e com os da galeria: quero 
ser amigo de todos, mas, caso se afastem de mim, estou me "lixando". 
Tenho a consciência do dever cumprido. 

Questão de Ordem 
O Deputado Jayro Lessa - Quero informar ao Deputado Alberto 

Bejani que, além de todos esses valores dados a Mercedes-Benz, 
ainda houve um fato muito interessante. Pela falta de confiança dessa 
empresa no Governo do Estado de Minas Gerais, foi exigido um 
depósito de títulos do Governo Estadual em um certo Banco para 
garantia desses incentivos dados a Mercedes-Benz do Brasil. 

Em relação às regiões metropolitanas, ou outro nome que se queira 
dar, também apóio o Deputado Alberto Bejani quanto ao fato de que o 
nome não importa, e sim o desenvolvimento. No caso de região 
metropolitana, é impossível ocorrer tecnicamente. Mas temos 
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microrregiões, para onde o desenvolvimento também virá. 

Em relação à Mercedes-Benz, apóio totalmente o Deputado Alberto 
Bejani, quanto a esse triste caso, ocorrido justamente no Governo 
Itamar, já passado, que está tendo o apoio total desta Casa. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidas e 

despachadas na reunião de hoje pela Deputada Ana Maria Resende, 
1 •-secretária "ad hoc", as seguintes mensagens do Governador do 
Estado: Mensagens n°S 125/2003, que encaminha o Projeto de Lei n° 
1.237/2003, que dá a denominação de Escola Estadual Presidente 
Castelo Branco à Escola Estadual de Ensino Fundamental localizada 
no Município de Japonvar; 126/2003, que encaminha o Projeto de Lei 
no 1.238/2003, que autoriza o Poder Executivo a doar a Maria Helena 
Pinto Lima da Silva e outros o imóvel que especifica; e 127/2003, que 
encaminha o Projeto de Lei n° 1.239/2003, que altera as Leis n°s 
11.394, de 6/1/94, e 12.366, de 26/11/96, que dispõem sobre o Fundo 
de Desenvolvimento Regional do Jaíba. 

Questões de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, a justiça de 

paz do Brasil completou em 15/10/2003 176 anos de existência. Trata-
se de uma das mais antigas instituições da vida judiciária brasileira, 
buscando suas raízes na Colônia, com base nas velhas ordenações 
de Portugal. Ela teve sua origem na Carta Constitucional outorgada 
por O. Pedro I em 25/3/1824, que adotou o princípio da reconciliação, 
inspirada no Código de Processo Civil francês, tornando-a obrigatória 
como preliminar em todos os processos e criando, para esse fim, os 
Juízes de Paz, eleitos pelo voto popular da mesma forma como os 
Vereadores Municipais; a sua regulamentação, porém, só veio mais 
tarde com a Lei Imperial de 15/10/1827, também conhecida como Lei 
Orgânica das Justiças de Paz, que teve o mérito não só de preservar 
os princípios liberais em contraposição ao autoritarismo estatal 
contidos na Constituição, mas também de propiciar às partes a 
possibilidade de uma composição amigável antes de intentado 
qualquer procedimento judicial. A conciliação representou, portanto, o 
primeiro passo para que vigorasse, em toda a sua plenitude, a justiça 
de paz, denominação que por si só exprime a importância de sua 
finalidade: promover a paz, a harmonia, a concórdia, enfim, a 
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reconciliação entre as partes em litígio. 

A competência do Juiz de Paz para o exercício de atribuições de 
caráter conciliatório foi mantida no decorrer da história, nas 
Constituições que se seguiram, embora outras funções de caráter 
judiciário e mesmo de natureza policial lhe tenham sido retiradas, 
daquela época até nossos dias. A conciliação prévia hoje já não é 
obrigatória para que se inicie alguma demanda, como no Império, a 
partir da instauração da República no País. Em compensação, no 
novo regime passaram os Juízes de Paz a ter a função privativa de 
presidir a celebração de casamento civil, a qual vêm desempenhando 
desde então com zelo e dedicação, sem prescindirem, no entanto, das 
tarefas conciliatórias espontâneas, nas jurisdições de seus distritos, 
exercitadas sem qualquer retribuição pecuniária, sempre que 
procurados pelos moradores do lugar, para solução de problemas e 
pendências de toda ordem, sobretudo naquelas comunidades mais 
necessitadas e carentes do interior. 

Considerando a relevância desse trabalho, o Constituinte de 1988 
resolveu tornar a Justiça de Paz novamente eletiva e determinou, pela 
primeira vez, que fosse remunerada, deixando aos Estados a 
regulamentação do seu funcionamento. 

No entanto, em Minas Gerais, somente depois de passados mais de 
dez anos de promulgação da Constituição, a matéria foi incluída na 
Lei de Organização Judiciária, sendo depois regulamentada por meio 
de projeto de lei enviado pelo Tribunal de Justiça à Assembléia 
Legislativa, e que se transformou na Lei no 13.454, de 12/1/2000. 

De acordo com os arts. 17 e 27 dessa lei, ficou assegurado aos 
Juízes de Paz em exercício, até que fossem eleitos os novos titulares, 
o direito a uma remuneração por meio de subsídio mensal fixado em 
parcela única, nos termos do art. 39, da Constituição da República, na 
forma de uma pequena tabela estabelecida no mesmo Diploma Legal, 
com valores variáveis de R$236,00 a R$800,00. 

Acontece que já se passaram três anos da vigência da lei e, até 
agora, esses Juízes nada receberam. Tudo porque, apesar de serem 
os mencionados dispositivos auto-aplicáveis, o Tribunal vem se 
recusando, sistemática e estranhamente, a obedecer o art. 25 da Lei 
no 13.454, que impõe a inclusão no orçamento do Poder Judiciário, a 
partir do exercício do ano fiscal de 2000, de dotação própria para 
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pagamento desses servidores. Tal omissão, acentue-se, até o 
momento não foi devidamente esclarecida por aquela alta Corte de 
Justiça, conforme requerimento, de nossa autoria, encaminhado 
oficialmente pelo Legislativo ao Tribunal em 21/8/2003. 

Em face dessa situação, acreditamos que os Juízes de Paz do 
Estado não tiveram motivo para comemorarem à altura, como 
certamente desejariam, o transcurso de mais um aniversário de 
fundação da Justiça de Paz, transcorrido em 15/10/2003. 

Isso não impede, contudo, que rendamos, nesta oportunidade, à 
nobre e secular instituição as nossas homenagens, e que exaltemos o 
edificante trabalho desenvolvido pelos Juízes de Paz de Minas Gerais, 
em todos esses anos, congratulando-nos com eles pela significativa 
efeméride, e formulando votos para que, em futuro próximo, possam 
esses dedicados servidores verem cumpridas as disposições legais e 
constitucionais que amparam seus legítimos direitos. 

O Deputado Leonardo Quintão - Estamos realizando o Seminário 
Regiões Metropolitanas, a requerimento do Deputado Fábio Avelar, o 
qual foi por nós também assinado, pois sou autor da Região 
Metropolitana de Governador Valadares. 

Após apresentar esse projeto, várias pessoas disseram-me que não 
sou de Governador Valadares. Sempre respondi que sou de Minas 
Gerais, nobre companheiro André Quintão. Governador Valadares me 
recebeu e adotou. Ali, casei-me e estabeleci minha família, que tem 
me dado suporte psicológico para enfrentar as dificuldades da vida 
pública. 

No mês passado, foi realizada uma audiência pública na Câmara 
Municipal. No decorrer dos debates, houve muitas dúvidas e 
dificuldades. Fui acusado de fazer movimento político. O nobre 
Deputado Bonifácio Mourão sempre argüiu o art. 44 da Constituição 
Estadual, que determina: "A instituição de região metropolitana se fará 
com base em avaliação do conjunto dos seguintes dados ou fatores, 
dentre outros, objetivamente apurados: 11 - grau de conurbação e 
fluxos migratórios". 

O que significa grau de conurbação? São cidades reunidas, que 
constituem uma seqüência, mas sem se confundirem. Por exemplo, 
Belo Horizonte, Betim, Contagem, lbirité e Sabará formam um 
conjunto de cidades, mas suas áreas urbanas não se tocam. Isso 
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também acontece com a Região Metropolitana do Vale do Aço. 

Portanto, no caso desse projeto, tal argumento não pode ser usado. 
Estou tentando levar desenvolvimento à região Leste de Minas, que 
contribuirá muito com a macrorregião de Governador Valadares. Por 
isso apresentei esse projeto e convoquei toda a liderança desse 
município para que, juntos, possamos aprimorá-lo. Não deixarei de 
lutar apenas por causa de questões técnicas ou palavras. Juntamente 
com o Deputado Bonifácio Mourão poderei mudar alguma coisa, mas 
nunca impedir, por questões políticas, o desenvolvimento do Leste de 
Minas, principalmente de Governador Valadares, que me recebeu e 
adotou. Irei lutar sempre por seu desenvolvimento. Recebi muitas 
críticas de várias lideranças da cidade que me apontavam o dedo, 
dizendo que não cabe uma região metropolitana, porque o art. 44 da 
Constituição do Estado estabelece no seu inciso 11 "grau de 
conurbação e fluxos migratórios". Mas essa expressão pode ser 
discutida. 

Por isso apelo, mais uma vez, aos colegas parlamentares e às 
lideranças de todas as regiões metropolitanas que estão sendo 
discutidas nesta Casa, a fim de que picuinhas políticas, como ocorreu 
no passado, nobre Deputado Adalclever Lopes, impeçam o 
desenvolvimento das nossas cidades e do Estado. Muito obrigado. 

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

termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, o Requerimento no 
1.817/2003, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os 
fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Administração Pública - aprovação, na 242 Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.705 a 1.708/2003, do Deputado Leonardo 
Moreira, 1.712/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.719 a 
1.722/2003, do Deputado Djalma Diniz, 1.740/2003 da Comissão de 
Política Agropecuária, 1.741/2003, da Deputada Jô Moraes, 1.749 e 
1.750/2003, do Deputado Weliton Prado, 1.755/2003, do Deputado Gil 
Pereira, 1.756/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
1.768/2003, do Deputado Doutor Viana, e 1.769/2003, do Deputado 
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João Bittar; de Segurança Pública - aprovação, na 23• Reunião 
Ordinária, do Requerimento no 1.773/2003, da Deputada Maria Tereza 
Lara e lvair Nogueira; de Política Agropecuária - aprovação, na 25• 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.777/2003, do Deputado 
Doutor Ronaldo, e 1.781/2003, do Deputado Doutor Viana (Ciente. 
Publique-se.). 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel 
Martini solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, 
nos termos do seu § 1°, transferi-la ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 
minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, amigos da 
galeria, assessores da Casa, para esta tarde, eu havia pautado vários 
assuntos de interesse do povo mineiro e particularmente desta 
Assembléia Legislativa. Confesso a todos que, por uma obrigação, 
faço uso desta tribuna para trazer ao conhecimento de todos a 
lamentável notícia do veto do ilustre Presidente da República ao 
projeto de lei do Deputado mineiro Eduardo Barbosa, que trata do 
repasse da verba destinada às APAEs. Ficamos tristes pela falta de 
sensibilidade do Governo, porque jamais poderíamos comungar com o 
pensamento da equipe econômica e do Presidente ao proporem veto 
a uma proposta dessa envergadura. O valor estabelecido era 
destinado à sobrevivência das APAEs brasileiras. 

Durante sua tramitação, acompanhamos o andamento e o esforço 
suprapartidário de todas as bandeiras ideológicas, no Senado e na 
Câmara dos Deputados, para aprovar a destinação do que 
corresponde hoje a 2% dos recursos do FUNDEF para entidades 
como as APAEs. Sabemos qual o papel das APAEs e a essência do 
trabalho de suas dedicadas professoras. As comunidades, Prefeituras, 
todos nós temos um carinho especial pelas APAEs de qualquer 
cidade. Particularmente, somos testemunha do fiel trabalho e do 
carinho com que as professoras exercem sua missão de educar, 
fortalecer e garantir às crianças a qualidade de aprendizagem de que 
são merecedoras. 

O que me entristece e assusta são as razões do veto, lacônicas e 
telegráficas, com as quais não podemos comungar, em que pese ao 
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respeito ao Presidente da República, por contrariar o interesse 
público. Jamais poderíamos aceitar tal argumento, embora eu tenha 
certeza de que os companheiros do Presidente Lula contestarão que 
estamos tirando recursos do FUNDEF para passar às APAEs. No 
momento em que o Presidente anuncia um recurso liberado pelo FMI 
de quase R$2.000.000.000,00, destinado às obras sociais e 
assistenciais, não poderemos comungar com tal iniciativa, que 
contraria o desenvolvimento educacional e assistencial deste País. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Conheço V. Exa. e sua 
preocupação com todos os atos que interessam ao povo mineiro. Mas 
tenho obrigação de colocar outro ponto de vista, para que aqueles que 
nos estejam assistindo possam formar melhor opinião, ou entender 
que essa foi a melhor solução. Quando houve o veto da destinação de 
2% dos recursos do FUNDEF para a APAE, entidade que 
respeitamos, mas não é pública, não se tratou de uma decisão que 
merecesse todo esse estardalhaço. O FUNDE F tem finalidade própria, 
é um fundo para o desenvolvimento do ensino fundamental. A APAE 
precisa de recursos, mas não é estatal, é formada pelos amigos e pais 
de excepcionais. 

Fui Prefeito, contribuí para a APAE de minha cidade, mas não 
podemos tirar de um fundo que possui uma finalidade específica. 

Do mesmo jeito, V. Exa. também criticou quando o Governo Lula 
tirou dinheiro da saúde para destinar ao Fome Zero. Será possível que 
não entendemos que comida promove saúde? Mas será necessário 
encontrar outra fonte para isso, do mesmo jeito que há o compromisso 
deste Governo, por intermédio do Ministro da Educação, Cristovam 
Buarque, esse recurso há de vir, mas não por meio do FUNDEF. 
Quando se retira dinheiro desse Fundo, estamos contrariando 
interesse público de grande relevância, uma vez que a educação no 
Brasil não é a que desejamos. Um dos motivos de não ser como 
desejamos é a falta de recursos. 

Temos de manter esse recurso do FUNDEF, se possível aumentá-lo 
e criar outra fonte para financiar a APAE, que tem papel fundamental. 
É este e não outro o motivo pelo qual o Governo vetou, porque os 
recursos iriam ser retirados de onde não se deveria retirar. 

Tenho certeza, falo para a TV Assembléia e para todos os 
companheiros, de que, no máximo na semana que vem, a sociedade 
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado Chico 
Simões, pela contribuição. Com certeza, torcemos para que isso 
ocorra. Quando V. Exa. menciona que as APAEs não são entidades 
públicas, sabemos, V. Exa. foi Prefeito, sabe perfeitamente da 
satisfação da comunidade, inclusive das Prefeituras, em ajudar as 
APAEs. Neste momento, não podemos conformar-nos com as razões 
do veto, que são injustificadas. Esse projeto foi longamente debatido 
na Câmara dos Deputados e no Senado. Todos os companheiros da 
Bancada do PT assumiram o posicionamento do Deputado Eduardo 
Barbosa, pedindo a sua sanção. 

Não quero criticar o Presidente Lula, se fosse para criticar não nos 
faltariam motivos, pois estamos vendo as trapalhadas causadas pelo 
Ministro da Previdência, que geraram mal-estar à Nação brasileira, e 
as trapalhadas do Ministério da Agricultura. Com muita honra, faço 
parte da Comissão Especial da Cafeicultura, mas até hoje só ouvimos 
promessas de liberação de recursos para o custeio do café; 
aguardamos também recursos para obras nas nossas rodovias e para 
as obras sociais, anunciadas há muito tempo pelo Presidente da 
República. 

Mas, com esse veto não podemos comungar. Sem dúvida, pelas 
razões dele, temos nítida demonstração de que o Governo não tem 
interesse nem sensibilidade. Iremos trabalhar junto à bancada mineira. 
Para isso, apresentamos requerimento hoje na Comissão de 
Educação para que a bancada se mobilize e derrube o veto. Não 
aguardaremos as decisões do Ministro Palocci, porque está mexendo 
com uma situação grave, com as nossas crianças excepcionais, com 
as APAEs do Brasil. É um desrespeito muito grande. As razões do 
veto não se justificaram pelo interesse público. Teríamos 2% de 
recursos do FUNDEF destinados às APAEs, mas tenho certeza de 
que acharemos uma solução. E a solução está no projeto de lei que 
foi debatido longamente pelo nosso companheiro tucano Eduardo 
Barbosa, que, há muito tempo, em companhia do nosso Senador 
Eduardo Azeredo e de todos os Deputados mineiros, busca recursos 
para as nossas APAEs. 

Não comungamos com o fato de justificar e apresentar as razões 
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simplesmente por falta de interesse público e por comprometer a 
verba orçamentária do próximo ano. Não vamos deixar para a próxima 
semana. Estamos cansados de aguardar promessas e mais 
promessas. Cobramos veementemente recursos para a cafeicultura e 
para as estradas. 

Quantas sugestões foram feitas a Brasília? Neste caso, Deputado 
Chico Simões, não poderemos, em hipótese alguma, comungar com 
as razões do veto. Vamos derrubá-lo e mobilizar a bancada mineira e 
brasileira para demonstrar ao Presidente Lula que as razões de não 
dar repasse de, no mínimo, 2% não se justificam. Se não pode fazê-lo 
por intermédio do FUNDEF, pois é dinheiro carimbado, que encontre 
recursos para que as APAEs sobrevivam. Ajudamos com prendas, 
rifas e almoços beneficentes para a sobrevivência das APAEs. Até 
quando esperaremos? Que seja cumprida a Constituição Federal. É 
obrigação do Estado e do Governo cuidar das crianças excepcionais. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)- Ouço atentamente V. Exa. e 
comungo com seu pronunciamento. Como pediatra, trabalhei com 
APAEs de muitas cidades e presenciamos a agonia que as cerca há 
muito tempo. Os voluntários fazem de tudo para oxigenar a vida das 
crianças. Representamos essa parcela especial que merece cuidado 
maior, pois necessitam de recursos; devem ter direitos preconizados 
para não ficarem ao deus-dará. 

Trata-se de infelicidade do Governo Federal, pelo qual torço, pois 
votei no Presidente. Esperamos mudanças, mas não dessa forma. 
Aceito o lapso do Berzoini quando, sem querer, fez a infeliz 
manifestação. Não podemos aceitar o Presidente tirar oportunidade 
legal do FUNDEF, direcionado às causas educacionais, sem 
beneficiar as APAEs. Precisamos levantar nossa voz e somar 
esforços. Se as APAEs agonizam, que sejamos elos para 
rejuvenescê-las. Caso contrário, a situação ficará pior. Embora haja 
espaço físico, muitas não mais recebem crianças necessitadas de 
tratamento especial porque não dispõem de condições. 

Parabenizo-o pela excelente idéia, e que Deus ilumine o Presidente 
e o Ministro para buscarem o caminho correto. 

É claro que há jeito. O envio de recursos para pagamento da dívida 
externa foi além do que o FMI esperava. Os banqueiros internacionais 
estão muito felizes com o Governo do Brasil. Devemos verificar essas 
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questões fundamentais. Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Ratifico o meu 
posicionamento e peço ao Presidente Lula e à sua equipe econômica 
que reavaliem esse quadro importante. Não podemos conviver com a 
situação de constrangimento que o veto, sem dúvida alguma, traz às 
APAEs. 

Há pouco interpelaram-me dizendo que não se pode mexer no 
dinheiro do FUNDEF. Devemos criar fórmulas, projetos sociais e, 
particularmente, fazer com que se destinem recursos às APAEs. Peço 
uma mobilização dos Deputados desta Casa, juntamente com os 
Deputados do País, para que façamos pleitos no Congresso, 
buscando uma reavaliação concreta em benefício das APAEs. Diante 
de situação tão lamentável, não nos devemos calar. 

Não concordo com as razões do veto, não obstante o fundamento 
de ser do FUNDE F o recurso e, assim, ferir a ordem jurídica legal. No 
instante em que se apresentam as razões, devemos buscar recursos 
para a sobrevivência das nossas APAEs. Certamente esta Casa, 
unida com todos os Deputados, formulará apelos veementes, para 
restabelecer, o mais rápido possível, essa liberação, a fim de que as 
APAEs continuem o seu trabalho. 

Sr. Presidente, protocolamos nesta tarde veemente apelo, aprovado 
pela Comissão de Educação, para que o Presidente reveja tal 
situação, não obstante esse questionamento. Não podemos comungar 
com as razões que levaram ao veto de um projeto dessa envergadura 
e magnitude, destinado à área social. Confiamos e confiaremos no 
Presidente para que reveja rapidamente essa situação que nos aflige. 
Todas as APAEs de Minas Gerais estão preocupadas com esse 
trabalho desenvolvido pelas ONGs, pelas Prefeituras, pelos 
voluntariados e pelos clubes de serviço. O Governo poderia ceder ou 
facilitar alguma coisa, mas não o faz. É bom que se diga que o nosso 
Governo Aécio Neves colabora extraordinariamente com as APAEs. O 
Estado realiza o que é possível, liberando professoras para prestarem 
serviço às APAEs e recursos para a merenda escolar. 

Em hipótese alguma, podemos comungar com as razões 
apresentadas no veto. Devemos mostrar ao Presidente Lula que 
jamais aceitaremos a sua atitude, aliás, pouco recomendável para um 
Presidente do Brasil. 
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A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Reafirmo que o 

Governo Lula, do PT, tem atenção especial com as APAEs e com a 
educação, tanto regular quanto especial, dos jovens. Quando o PT, 
por meio da Maria do Carmo e do Jésus, se encontrava na executiva 
de Betim, havia parceria permanente com a APAE. Certamente as 
APAEs realizam um trabalho sério, pois atendem a crianças, a jovens, 
a adolescentes que precisam ser tratados de maneira especial. Não 
podemos aceitar que se retirem recursos do FUNDEF, pois isso é 
inconstitucional. 

Creio que haverá solução não só para as APAEs, mas também para 
ONGs e entidades que fazem trabalhos especiais. 

Recentemente tivemos um debate nesta Casa sobre o estatuto da 
pessoa deficiente, por iniciativa do Senador Paulo Paim, do PT, com a 
presença do assessor do Senador, de representante do Governo do 
Estado, de várias entidades que defendem as pessoas portadoras de 
deficiência, e pudemos ver como em Brasília, na Câmara dos 
Deputados, o Governo tem tratado, segundo informações do assessor 
do Senador Paulo Paim, a questão das pessoas portadoras de 
deficiência. 

Posso afirmar a V. Exa. e a todos que nos assistem pela TV 
Assembléia que essa é uma das prioridades do Governo Lula. Se 
houve essa questão é porque, em termos constitucionais, não é 
permitido usarmos recursos do FUNDEF para esse objetivo; mas, 
certamente, uma solução será dada, porque esse é um direito das 
APAEs e de todas as entidades que têm convênio com o Governo 
Federal, que recebem recursos para que possam manter-se. 
Sabemos que somente com os recursos das famílias brasileiras que 
têm filhos que precisam da assistência da APAE não é possível a 
manutenção dessa entidade, tão importante para todos nós. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Muito obrigado pela colaboração. 
O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Gostaria de parabenizá-lo 

pela preocupação. Concordo com V. Exa., e prova disso é que votei a 
favor de requerimento de sua autoria solicitando do Governo Federal 
que realmente se dedique ao assunto e faça investimentos na APAE. 
Logo após a reunião da Comissão de Educação, procurei informar-me 
mais sobre o assunto, e tive a informação precisa de que o motivo do 
veto é a inconstitucionalidade. Não se pode transferir dinheiro do 
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FUNDEF diretamente para as APAEs. Tive a informação também 
de que Lula se reuniu ontem com o Ministro da Educação, Cristóvam 
Buarque, e já definiu outra rubrica para ser repassada para as APAEs. 

V. Exa. expôs o posicionamento do Governador Aécio Neves. Na 
Resolução n° 428 o Governador e a Secretária da Educação 
demitiriam 4.200 professores designados com cursos especiais para 
dar aula para alunos com alguma necessidade especial ou portadores 
de alguma deficiência física. Na resolução estabeleceram que 
professores sem habilitação, P1, dessem aula como P3 e como P5. 
Fizemos essa denúncia, mas ainda há muitas escolas que não fizeram 
essa inversão. A Secretária falou que no máximo em uma semana 
resolveria a questão, mas muitas escolas continuam com o mesmo 
problema. Em relação às APAEs, deu-nos a palavra de que voltaria 
atrás e todos os professores continuariam trabalhando. 

Com relação à merenda escolar, hoje pela manhã falei, na 
Comissão de Educação e no Plenário, que no início do ano o Governo 
do Estado deixou de repassar R$2.300.000,00 para a merenda 
escolar. Nossas crianças, de mais de 70% das escolas de Minas 
Gerais, estavam sem merenda, e verificamos que o Governo Federal 
já tinha repassado o dinheiro do FUNDEF, e o Governador não o 
havia repassado para os municípios. Fizemos a denúncia e brigamos. 
Recentemente aconteceu o mesmo com uma outra parcela, que o 
Governo do Estado não repassou para a compra da merenda. 
Voltamos e denunciar, e a situação da merenda escolar foi 
regularizada. 

Queria parabenizá-lo pela preocupação e fazer esse esclarecimento 
de que o veto se deu porque a matéria é inconstitucional. O Governo 
Lula vetou, mas assumiu o compromisso de rever valores para a 
APAE em outra rubrica. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva- Não vou questionar V. Exa., neste 
momento, pelas colocações, mas farei isso em momento oportuno. As 
colocações de V. Exa. não correspondem à verdade. V. Exa. sabe 
muito bem que as coisas não aconteceram como V. Exa. coloca na 
Resolução no 428. Em nenhum momento o Governador pensou em 
dispensar quem quer que seja das APAEs. Isso é intuição de V. Exa., 
ao querer comparar os Governos Lula e Aécio. Estamos esclarecendo 
um caso das APAEs. V. Exa. traz seu conteúdo. 
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O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Parabenizo V. Exa. por 

trazer assunto que ontem teve repercussão no Congresso Nacional, 
quando se opôs veto a matéria referentemente às APAEs e ao 
FUNDEF. Esse assunto é extremamente importante para ser 
discutido. Nossas APAEs precisam de todo o apoio. Como o 
Deputado Chico Simões, parabenizo também todos os níveis de 
Governo que contribuem com as APAEs: as Prefeituras, os Governos 
Estaduais e o Governo Federal. 

Faço referência especial aos dirigentes de APAEs, que ali colocam 
todo seu coração e sua capacidade, numa verdadeira cruzada de 
caridade para fazer aquelas crianças felizes. Não importa se 
derrubando o veto ou colocando uma rubrica a parte, mas é preciso 
que o recurso chegue às APAEs, para que nossas crianças tenham 
uma vida saudável e feliz. Parabéns por ter trazido esse debate à 
Assembléia. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Paulo 
Piau. Esse é nosso propósito, independentemente de o caminho ser 
pelo voto ou pela nova rubrica. Queremos que nossas APAEs tenham 
sobrevivência digna, com repasse de recursos pelo Governo Federal. 
Muito Obrigado 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Chico 
Simões solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 
minutos. Com a palavra, o Deputado Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados e pessoas que nos acompanham pela TV Assembléia, 
iniciamos nossa fala dando continuação à do Deputado Dalmo, que 
nos antecedeu. Primeiro, deixo claro o respeito e a consideração que 
tenho pelas APAEs, sentimento que está presente em cada um de 
nós. 

Aproveito para mandar abraço para D. Rosa, se estiver nos vendo, 
que é uma voluntária à frente da APAE de Coronel Fabriciano, cidade 
da qual fui Prefeito. Tenho certeza de que, dentro de nossa 
possibilidade, fizemos tudo para viabilizar a APAE. 

Outra coisa é o discurso político-partidário do Deputado Dalmo, com 
o qual não podemos concordar. Estamos cansados de retórica; 
precisamos de ações e de ser, em nossa fala, o mais sinceros 
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A sociedade deve entender algumas coisas. Primeiro, tenho de 
discordar de quem disse que a atitude do nosso Presidente foi pouco 
recomendada. Não foi, porque, se o Presidente da República não 
obedecer à Constituição Federal, estaremos em regime de ditadura, e 
o direito do cidadão, com certeza, também não será respeitado. A 
Constituição Federal é clara ao determinar que, dos recursos do 
FUNDEF, 60% são para pagar salários de professores. O restante só 
pode ser aplicado no ensino fundamental de escola pública. 

É o que está na Constituição. Para mudarmos isso, teremos de 
aprovar emenda à Constituição. Proponho ao senhor que, em vez de 
pedir que o companheiro Lula vete e cometa crime, faça força para 
mudar primeiro a Constituição Federal, pois, enquanto isso não 
acontecer, teremos de acatá-la. Não importa se é certa, justa ou 
errada, pois existe para ser respeitada, de forma a garantir o direito da 
minoria, inclusive. Não podemos deixar que o Presidente da República 
rasgue a Constituição, mesmo para atender o que entendemos ser de 
enorme grandeza: contribuir para a APAE. 

Gostaria de fazer dois questionamentos ao companheiro Dalmo, por 
quem tenho grande respeito. Primeiro, gostaria que o senhor 
mostrasse no orçamento do Estado, que votaremos, onde está o 
dinheiro da APAE ou, pelo menos, onde está mencionada a palavra 
APAE no orçamento de Minas Gerais, do Governo tucano. Devemos 
colocar a questão social no orçamento, e não fazer esse discurso 
veemente, como se o Lula tivesse cometido crime. Não é justo querer 
responsabilizar quase como criminoso o Presidente da República, que 
apenas obedeceu à Constituição, não afirmando em nenhum 
momento que deixará de contribuir para a APAE. 

Também com intolerância e veemência o companheiro Dalmo cobra 
o recurso da APAE, esquecendo-se de que o Presidente da APAE, 
Deputado Eduardo Barbosa, ocupante desse cargo há oito anos, pelo 
menos, e tucano tanto quanto Fernando Henrique Cardoso, não 
obrigou o ex-Presidente a fazer isso. Portanto, isso não é justo. O 
povo já não quer mais esses debates, muitas vezes bonitos e 
eloqüentes, mas sem conteúdo. 

Temos de encontrar- e, com certeza, encontraremos - recursos não 
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apenas no orçamento da União. Solicito ao senhor, líder tucano, 
que garanta percentual de recursos à APAE no orçamento do Estado, 
mas que o cumpra, não fazendo como na área da saúde, cujo 
percentual não é cumprido. Faço esse pedido em nome dos alunos da 
APAE e dos seus pais, como ex-Prefeito que sempre esteve ao lado 
da APAE e das pessoas que, de maneira voluntária, lá trabalham. 

Temos também de refrescar nossa memória, para não pensarmos 
que o Governo Federal é um coitado que quer maltratar os meninos 
excepcionais. Isso não é justo. Nesta Casa, no final do mandato 
passado, no Governo Itamar Franco, foi aprovado, por unanimidade, 
projeto que autorizava a doação de terreno para a APAE de uma 
cidade, cujo nome não lembro agora. Esse mesmo projeto recebeu 
veto do Governador Aécio Neves, que foi derrubado por votos, 
inclusive de V. Exa., com certeza. Não acredito que o Governador 
Aécio Neves tenha cumprido o que determinava a lei, pois está muito 
claro que não pode ser doado terreno público a entidade privada. 
Portanto, Minas fez cumprir exatamente o que está disposto na 
Constituição, da mesma forma que o Presidente Lula está fazendo. É 
isso o que temos de discutir. 

Companheiro Dalmo, parece-me que o recurso para a APAE - não 
estou muito seguro disso - foi emenda "frankenstein". O senhor sabe 
do que se trata. 

A emenda '1rankenstein" existe quando um projeto passa por todas 
as comissões e, na hora de vir ao Plenário, é acrescentado algo que 
não tem nada a ver com o que está sendo votado. O assunto não foi 
discutido. 

Se o Governo, como o PT - partido que tem compromisso com todas 
as ações sociais -, tivesse coragem e seguisse o procedimento 
democrático de discutir, isso teria passado de forma tranqüila, 
encontrando uma rubrica decente para cumprir o compromisso com a 
APAE, sem ferir a Constituição Federal. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado. V. 
Exa. sabe que o respeito e admiro muito. V. Exa. está partindo 
efetivamente para o embate político. V. Exa. cita o autor da emenda, o 
Deputado tucano Eduardo Barbosa. Não estamos questionando se é 
do PT ou do PSDB, pois teve uma iniciativa louvável, com apoio, diga-
se de passagem, de todos os seus companheiros do PT, para aprovar 
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a matéria, como a aprovaram na Câmara dos Deputados. Tanto 
isso é verdade que muitos parlamentares do PT, como o Senador 
Paulo Paim e outros, ontem ocuparam a tribuna, porque estavam 
estarrecidos com o veto do Presidente Lula. 

V. Exa. diz que poderia se tratar de uma "emenda Frankenstein", e 
que o Presidente Lula não pode rasgar a Constituição. Se é assim, 
Deputado Chico Simões, dê-nos as fórmulas necessárias. Será 
preciso provocar alguém do PSDB ou de qualquer partido e criar uma 
celeuma dessa natureza. Não estamos procurando saber se é do 
FUNDEF ou de outra origem. Precisamos fazer com que as APAEs 
sobrevivam e com que esses recursos do Governo Federal para a 
área social sejam endereçados a quem mais deles necessita. 

E V. Exa. ainda questiona a participação do Governador Aécio 
Neves! Tenha certeza de que, mais do que nunca, com a 
transparência, a seriedade e, sobretudo, a sensibilidade deste 
Governador na condução dos destinos de Minas, em nenhum 
momento as APAEs ficarão sem recursos. 

Talvez não tenham a nomenclatura APAE, o que não é uma 
necessidade. Basta considerar as entidades sociais filantrópicas. 
Aliás, estamos apresentando nossas emendas para beneficiar as vilas 
vicentinas, creches, etc. Não precisamos denominá-las, mas 
queremos garantir que em nenhum momento lhes faltarão recursos, 
como nunca faltou. 

Agora, intriga-me V. Exa. se espantar com o fato de eu usar a 
tribuna para ratificar essa posição e solidarizar-me com os Deputados 
de todo o Brasil, que estão usando as tribunas de todas as 
Assembléias Legislativas para fazer esse mesmo questionamento. 
Ouvimos de todos os queridos companheiros do PT que estão 
ofendidos, estarrecidos. 

A leitura que devemos fazer é outra, Deputado Chico Simões. Não 
devemos discutir se é nomenclatura de FUNDEF, se pode ou não, se 
é "emenda Frankenstein" ou não. Precisamos resolver essa situação 
dramática, que o Presidente anunciou em seu programa de governo 
desde o primeiro dia. 

A Deputada Maria Tereza Lara disse que o Presidente terá um 
cuidado todo especial com as APAEs, mas já decorreram 11 meses e, 
até a presente data, não tivemos por parte deste Governo Federal 
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qualquer participação efetiva nesse sentido. O relator desse projeto 
no Senado foi Flávio Arns, do PT do Paraná. E não se trata de 
emenda Frankenstein. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Então, Deputado, está havendo 
incoerência por parte da Bancada do PT nesta Casa. O próprio relator 
Flávio Arns, do PT do Paraná, apresentou o seu relatório favorável, 
que foi votado; e não se falou em constitucionalidade e em 
antijuridicidade. 

O Deputado Chico Simões - O senhor está muito especializado 
nisso. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Não estou 
especializado. Como todos, estou preocupado com as APAEs. 

O Deputado Chico Simões - Se fosse preocupação, V. Exa. poderia 
inserir uma emenda aqui, para que 2% do orçamento do Estado fosse 
encaminhado à APAE, pois isso resolveria o problema. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Isso não é 
necessário, porque o Governador Aécio Neves está sensível à 
questão. Não se preocupe com o Governo de Minas. 

O Deputado Chico Simões - Como Deputado Estadual, tenho de me 
preocupar. O Deputado do PT é relator do projeto ou da "emenda 
Frankenstein"? 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Ele é relator do 
projeto, pois não se trata de emenda. 

O Deputado Chico Simões - Em qual projeto essa emenda entrou? 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (ern aparte) - Esse projeto é do 

Deputado Eduardo Barbosa. Com relação ao FUNDEF, o próprio 
relator do PT não viu inconstitucionalidade. Isso é o que estamos 
questionando. Estamos estarrecidos porque a própria Bancada do PT, 
ou seja, o próprio relator desse partido avaliou corno da maior 
importância esse projeto. Não sabemos para que tanto estardalhaço. 
Queremos cobrar do Presidente Lula, do Palocci e da sua equipe 
econômica, pois analisando as razões do veto, percebemos que não 
há impacto no ajuste fiscal. Por que isso aconteceu? Esse recurso, 
Deputado Chico Simões, é oriundo do próprio FUNDEF. Além do 
mais, se consultarmos a Constituição, não mencionaremos ensino 
fundamental destinado aos alunos especiais. Muito obrigado. 

O Deputado Chico Simões - Mais uma vez, há o discurso, a retórica 

~------------~------------~ 



910 
e a veemência, talvez para ocultar a realidade. Sabemos 
perfeitamente que, apesar de toda a veemência do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que sabe de tudo, pois é advogado, o que foi proferido 
pelo Presidente da República tem fundamento, tanto que, em Minas 
Gerais, onde o Governo é dele, não existe, na rubrica referente à 
educação, dinheiro para a APAE. A rubrica existe difusamente, como 
no orçamento da União, no Fundo Estadual da Assistência Social e na 
Secretaria de Desenvolvimento Social. Temos de garantir isso. Esse 
discurso veemente é perigoso. Daqui a pouco, faremos como o 
Governo do Estado está fazendo com relação à saúde e como o 
Governo Lula começou a fazer, e não foi permitido, ou seja, desviar o 
dinheiro destinado à saúde para o Fome Zero. Sabemos que comida 
promove saúde, mas temos de buscar mais recurso para isso. Não 
podemos tirar de quem não tem para dar para quem tem menos. Isso 
não faz sentido. Não podemos desviar o dinheiro da saúde para a 
COPASA, que cobra de todos nós uma tarifa. O Governador do 
Estado está fazendo isso. Esse discurso não tem outra finalidade. 

Primeiro, o Deputado veio defender um companheiro. Em nenhum 
momento falou que esse companheiro estava envolvido nessa briga. 
Ele veio defender o companheiro Barbosa, tucano, e bater no Lula, 
mas, no fundo, deseja muito mais do que isso, ou seja, começar a 
justificar a grande covardia que o Governador Aécio Neves está 
fazendo com a saúde aqui. Ele está tirando dinheiro da saúde para 
tratar de animal, para o IPSEMG e para a polícia, mas não está 
assumindo o que manda a determinação legal. Essa é a discussão do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Como um bom tucano, já está fazendo 
a prevenção do grande golpe que Aécio Neves dará com relação à 
saúde e que já faz com a APAE, porque nem menciona esse nome no 
orçamento. 

Gostaria que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, demonstrando essa 
preocupação maravilhosa com a APAE, tirasse um bocado dessas 
taxas que Aécio Neves está propondo, para enfiar a mão no bolso do 
contribuinte, e destinasse à APAE. Pelo menos, um pouco dessas 
taxas seria destinado a essa associação. 

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Agradeço ao Deputado Chico 
Simões pela oportunidade de esclarecer o assunto, pois fico 
impressionada com a forma como se está tergiversando sobre os 
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problemas que o Brasil enfrenta com grandes dificuldades para 
mudar o modelo econômico que aí está. Deputado Chico Simões, V. 
Exa. acabou de dar a solução. Por que, quando essa emenda à 
Constituição foi aprovada no Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, no ano de 1996, os tucanos não incluíram as 
APAEs? Vou ler aqui - é bom que seja o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, um constitucionalista, jurista, que defende o respeito à Carta 
Maior do País. O art. 60 da Constituição diz: "Nos dez primeiros anos 
da promulgação dessa emenda" - a que se refere ao FUNDEF, vou 
resumir -, "não menos de 60% dos recursos a que se refere o "caput" 
do art. 212 da Constituição Federal serão destinados à manutenção e 
ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de 
assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração 
condigna do magistério". Vou resumir o que diz o § 2°: "O fundo 
referido no parágrafo anterior será distribuído entre cada Estado e 
seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos nas 
respectivas redes de ensino fundamental". O destino dos recursos do 
FUNDEF é a rede de ensino fundamental. 

O Deputado quer solução. O Bloco PT-PCdoB compromete-se, 
neste momento. Falo em nome do Bloco porque tenho a certeza de 
que estamos incorporados na luta para que se crie no Estado projeto 
estabelecendo a obrigação do Estado de atender a esse segmento do 
ensino especial, diretamente na rede ou por meio de convênio. Não 
estamos falando em parceria público-privada. As vagas integrarão a 
rede estadual. Sei que V. Exa. é sério, e nós, do Bloco PT-PCdoB, 
temos absoluto compromisso com esse segmento. Trabalhei em uma 
escola especial e conheço as dificuldades. Apresentaremos esse 
projeto amanhã, Deputado Chico Simões, e o Governo do Estado 
incorporará em suas despesas, se quiser, os recursos do FUNDEF. O 
que não admito é que se tergiverse sobre um problema de 
constitucionalidade e, em vez de colocar na Lei Orçamentária, LDO, e 
no Orçamento uma linha de financiamento para esse setor, 
resolvendo assim o problema, se crie confusão para opor o Governo 
legítimo, saído da luta e da esperança do povo, aos segmentos de 
uma população tão sofrida. 

Por isso, cumprimento V. Exa. e apresento ao meu Líder, Deputado 
Rogério Correia, para que possamos construir esse projeto, a fim de 
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que o Governo do Estado, por meio de seus mecanismos, 
convênios, incorpore recursos do FUNDEF, o que o Deputado 
Eduardo Barbosa poderia ter feito de mais elementar, na LDO e na Lei 
Orçamentária. 

O Deputado Chico Simões* - Agradeço à companheira Jõ Moraes 
não só pelo aparte, mas fundamentalmente pela posição clara, de 
alguém que entende e aborda o assunto com a seriedade merecida, o 
que contribui muito. 

O desafio está feito, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. V. Exa. é 
maioria, faz parte da base do Governo, é homem de confiança do 
Governador Aécio Neves. Vamo-nos preocupar com os alunos 
excepcionais, não os usando para fazer um discurso político, mas 
procurando resolver seus problemas. Sou obrigado a falar termo 
utilizado por V. Exa. Usar esses alunos para fazer uma política, para 
justificar posicionamento político contra um projeto, em vez de buscar 
resolver seus problemas, constitui atitude pouco recomendável. 

Vocês são a maioria e terão nosso apoio. Vamos garantir recursos 
para a APAE de Minas Gerais. Se o Governo de Minas garantir- com 
certeza virá do Governo Federal -, a APAE não será abordada apenas 
como fonte de discursos. 

Vamos abordar a APAE com responsabilidade suficiente para 
resolver seus problemas, da maneira que ela merece. Não dá para 
continuar tendo um discurso tão veemente, tão intolerante, com 
alguém que tem 11 anos de governo e tão benevolente com um 
tucano que ficou oito anos. Isso dói na gente. Sei que V. Exa. não é 
assim. Conheço-o e sei que é um Deputado sério e provará isso 
somando conosco para aprovar esse projeto. 

Se esse projeto não tiver um encaminhamento por parte da base e 
por parte de V. Exa. - peço que assine conosco para que possamos 
fazer acontecer -, pensarei, que, mais uma vez, nossos alunos 
excepcionais estarão sendo usados para um discurso político-
partidário, para uma retórica, para uma bravata, que, com certeza, não 
quer resolver o problema dos alunos especiais. 

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Deputado Chico Simões, 
no aparte que fiz à fala do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, fui muito 
elegante ao parabenizá-lo pela preocupação em relação às APAEs. 
No entanto, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva foi, no mínimo, 
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Só queria dizer, sem ser deselegante, que, às vezes, a memória do 
Deputado esta falhando, porque participamos de uma reunião com a 
Secretária da Educação, que salientou que, no Estado de Minas 
Gerais, existem 4.200 professores de ensino especial, mas que em 
muitas cidades esses professores estavam sendo demitidos, como em 
Uberaba. Ela nos deu a palavra - fui veemente com ela - de que iria 
mudar todo esse posicionamento, e que os professores que estavam 
dando aula como P3, P5, sem habilitação, voltariam para os seus 
devidos cargos, e os designados não seriam demitidos. Foi o que 
ocorreu na reunião com a Secretária da Educação. É importante 
esclarecer esse posicionamento. 

Fui também muito elegante com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, na 
Comissão de Educação. Consegui compreender seu posicionamento, 
com o qual fiz coro, e aprovei, junto com ele, com meu voto favorável, 
o pedido feito ao Governo Federal para que resolvesse o problema o 
mais rápido possível. Tive a informação de que o Governo Lula já se 
reuniu com o Ministro da Educação Cristóvão Buarque e já definiu 
uma nova rubrica no orçamento, justamente para determinar esses 
recursos para a APAE. 

O que não dá, Deputado Chico Simões, é vermos o posicionamento 
do Governo Aécio Neves. No orçamento, há R$50.000,00 para o 
Programa Primeiro Emprego. Estimamos que o Governador já tenha 
gastado mais de 2 milhões com publicidade. Isso é, no mínimo, 
questionável. É irresponsabilidade por parte do Governador. 

Irresponsabilidade maior com as taxas do tarifaço do Aécio, que é 
um verdadeiro ataque ao povo mineiro. Uma injustiça, uma 
irresponsabilidade social, no momento em que todo o País está 
lutando, mobilizando-se para fazer uma reforma tributária sem 
aumentar a carga tributária. Vemos o despropósito de querer criar 
taxa de incêndio, pela qual, dependendo do tamanho da residência, 
pagar-se-ão R$449,00, os comerciantes e as indústrias pagarão 
R$1.600,00. Quem tiver moto paga mais de 100% de IPVA. Quem 
tiver veículo utilitário, mais de 50%; as locadoras terão 50% de 
desconto no IPVA e 50% de desconto no licenciamento do veículo. 
Mais de 45% de aumento, em média, das taxas de cartório. Mais de 
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300% de aumento das taxas do Judiciário. Cobrar, no caso de o 
servidor fazer um empréstimo com a Caixa, para financiamento da 
casa própria, 1%. Isso conseguimos derrubar. Até para chamar a 
polícia, o Governador queria cobrar: R$12,24, se o policial fizesse o 
atendimento a pé; R$15,03, se fosse com moto; R$29,00 se fosse de 
ROTAM; R$2.100,00, se de helicóptero, por hora. Conseguimos 
modificar isso graças ao brilhante trabalho do Bloco PT-PCdoB nesta 
Casa. 

O Deputado Chico Simões - Muito obrigado. 
O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Queria entrar nesse 

assunto para clarear a posição que o Governo divulgou agora, após 
esse que se transformou em debate nacional. Parabenizo o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva por trazer o debate à Assembléia Legislativa. 

A Constituição diz claramente, em seu art. 213: "Os recursos 
públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos 
a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em 
lei, que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus 
excedentes financeiros em educação". 

Fica proibido o uso na APAE por ser entidade privada. É exatamente 
esse o impedimento do recurso público. Portanto, o dinheiro do 
FUNDEF não poderia constitucionalmente ser dirigido para a APAE. 

Porém, não é apenas um problema constitucional. É errado tirar 
dinheiro do FUNDEF, que é pouco, assim como não era justo, no caso 
do fundo da saúde, da Emenda no 29, colocarmos em outras áreas, 
como o Fome Zero. Não se justifica retirar dinheiro do SUS. Como 
educador, não concordo em tirar dinheiro do FUNDEF. Isso seria um 
erro do Governo. 

Há outra possibilidade em relação às APAEs? Sim. É isso o que o 
Governo tem dito, e, por isso, estranhei a veemência do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, como se quisesse apenas demarcar com o 
Governo, e não resolver o problema. Há uma possibilidade de 
resolução. O art. 213 diz que os recursos poderão ser destinados a 
bolsas de estudo para os ensinos fundamental e médio na forma da 
lei, ou seja, abre uma hipótese. Nesse caso, há falta de vagas e 
cursos regulares para deficientes na área do ensino. Pode ser feito 
algum tipo de convênio, mas não com a verba do FUNDEF. 

O Governo Lula solicitou ao Ministro que fosse destinada verba para 
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as APAEs, mas que não fosse retirada do FUNDEF, pois não seria 
justo nem legal do ponto de vista constitucional. Portanto, é preciso 
encontrar outros recursos para se estabelecer convênios com as 
APAEs. 

O Governo está atrasado em um dos compromissos que tem com a 
educação, ou seja, mexer na Constituição e criar, no lugar do 
FUNDEF, o FUNDEB. Não é possível que o Governo se preocupe 
apenas com o ensino fundamental, como ocorreu nos oito anos do 
Governo Fernando Henrique. É necessário incorporar pelo menos 
mais quatro anos ao ensino público brasileiro, que é a educação 
infantil e o ensino médio. Portanto, modificar a Constituição para criar 
o FUNDEB é algo que precisamos cobrar do Governo. 

Queria que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva compreendesse que 
não há, por parte do Governo, desprezo e intenção de não atender à 
área dos deficientes. A APAE presta um serviço fundamental. O 
Governo não tem intenção de descartar a possibilidade de recurso 
para esse setor. O pouco que for retirado do FUNDEF fará falta. 
Portanto, não deve ser retirado dele, mas de outras fontes. 

Não quero colocar o debate como uma demarcação política. Às 
vezes, sinto que V. Exa., no calor da defesa, parece fazer ataque à 
política de Lula, ao invés de tentar resolver o problema. Parabenizo V. 
Exa. por trazer um debate tão importante. O Governo Lula não 
resolveu o problema de educação em 11 meses, nem o resolverá em 
apenas quatro anos. O aporte financeiro precisará ser maior. 
Mudanças mais profundas deverão ser feitas na sociedade. Há um 
caminho para fazê-las, e o seguiremos. Obrigado. 

O Deputado Chico Simões* Não adianta mandarmos 
correspondência para derrubar o veto. Não será derrubado porque a 
Casa quer, mas porque não há amparo legal. 

Da mesma forma, o projeto de doação de terreno para a APAE, em 
Minas Gerais, foi vetado. Não conseguimos derrubar o veto porque 
não existia amparo legal. Após este debate, vamos unir-nos para 
encontrar uma solução, resolver o problema de financiamento da 
APAE. Isso é importante, tem o nosso apoio, respeito, consideração e 
determinação. Mas devemos começar por Minas Gerais, solicitando 
que o Governador Aécio Neves também coloque 2% para as APAEs 
do Estado. 
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• Sem revisão do orador. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, solicito a palavra 

pelo art. 164 do Regimento Interno. 
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do 

Regimento Interno, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Tecerei alguns comentários a 

respeito do massacre feito pelo Bloco PT - PCdoB ao meu humilde e 
modesto pronunciamento em defesa das APAEs. Discordo do 
Deputado Chico Simões, que disse ser pouco recomendável recorrer 
à tribuna para usar as APAEs. Apesar do respeito que tenho por V. 
Exa., usei e usarei, durante todo o meu mandato, a tribuna desta Casa 
para defender os legítimos interesses do meu povo em qualquer área, 
como segurança pública, saúde ou educação, muito especialmente os 
das crianças dessas instituições. Não estou fazendo a tribuna de 
palanque, mas trazendo ao conhecimento desta Casa os fatos que 
estão nos jornais e na televisão. Todos os Deputados do PT ficaram 
estarrecidos com esse posicionamento do Governo Federal. Não se 
trata de "emenda frankenstein", mas de projeto específico do 
Deputado tucano Eduardo Barbosa, tendo como relator o Senador 
petista Flávio Arns. Todos os partidos construíram esse projeto, que 
nasceu dos sentimentos dos integrantes das bancadas da Câmara 
dos Deputados e do Senado. 

Que mal estou cometendo por trazer esse fato ao conhecimento dos 
parlamentares? Não posso concordar, Deputado Chico Simões, com 
as suas observações. Estou no legítimo direito de defender o nosso 
povo, como determina a Constituição e o nosso Regimento. Somente 
porque estou trazendo esse assunto da maior gravidade ao 
conhecimento do povo brasileiro? Estou fazendo, Deputado Rogério 
Correia, o exercício da minha cidadania, a defesa de um assunto que 
diz muito ao meu coração, porque sou colaborador da APAE. Estou 
defendendo um trabalho extraordinário realizado pelas Diretoras e 
professoras em benefício das crianças especiais. Precisamos resolver 
urgentemente o problema, sem violar a Constituição ou o FUNDEF. 
Não podemos misturar estações, abordar questões de taxas, buscar o 
Governador Aécio Neves, trazer outros segmentos para demonstrar 
que estou errado. Todas as APAEs estão fazendo um excelente 
trabalho para demonstrar ao Presidente Lula que essa situação 
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precisa ser resolvida urgentemente. 

Querido Chico Simões, peço a Deus que dê luz e sabedoria ao 
nosso Presidente Lula. Não estou questionando o autor do projeto, o 
Governo FHC, mas um fato presente que deve ser resolvido. 

Quase todos os parlamentares estão assinando esse requerimento. 
Não precisamos nos preocupar se o veto será ou não derrubado. 

Sensibilizaremos os Deputados estarrecidos com a razão pela qual 
o Presidente da República não sancionou esse projeto da maior 
grandeza, da mesma maneira como os parlamentares do PT estão 
sensibilizados. Se fôssemos discutir as questões de taxa do Governo 
Aécio Neves, ficaríamos toda a tarde e toda a noite. Trago um assunto 
localizado, que foi questionado durante todo o dia, que é o caso das 
APAEs. Não precisamos fazer palanque político, estamos sim, muito 
preocupados, assim como V. Exa., com o momento difícil que as 
nossas APAEs enfrentam. Devemos oferecer-lhes um ombro amigo, 
buscando a construção de projetos importantes para as crianças 
excepcionais. 

Quanto ao orçamento, vamos apanhar com V. Exa. o que for 
necessário. Obrigado. 

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo 
art. 164 do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do 
Regimento Interno, o Deputado Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões* - Vamos colocar um ponto final nessa 
discussão. Falar que, dos 77 Deputados, exista algum, de qualquer 
partido, que não tenha preocupação com a APAE é, no mínimo, uma 
inverdade. Todos nos preocupamos com a APAE, todos temos 
carinho e respeito por ela, por seus funcionários, que trabalham de 
maneira voluntária, pelo tipo de atividade que desenvolve e por todos 
os que são assistidos pela associação. Isso é ponto pacífico. Não 
podemos fazer palanque político para enaltecê-la ainda mais, porque 
ela não precisa disso. Dou o meu testemunho por ter sido Prefeito de 
Coronel Fabriciano e ter trabalhado com a APAE. 

Fazemos essa discussão para saber se a nossa preocupação ficará 
apenas no discurso ou se queremos encontrar uma solução. Um dos 
fatores que deve ser levado em conta na resolução dos problemas 
das APAEs refere-se aos recursos mínimos e necessários para o seu 
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funcionamento, de forma a garantir a continuação do maravilhoso 
serviço que presta em todo o território nacional. Como faremos isso? 
Por meio das contribuições dos pais e amigos, mas também é 
fundamental que os Governos participem desse financiamento. 

Achamos injusta essa veemência e esse discurso por um projeto 
que não passou desde a época dos tucanos, sendo o Eduardo 
Barbosa um tucano da melhor plumagem possível, assim como o 
Fernando Henrique Cardoso, o Eduardo Azeredo e o Aécio Neves. 
Nunca comentaram o assunto, nunca conseguiram aprovar projetos 
nessa direção. Agora o Governo Lula vai resolver a questão. 

O Deputado que nos antecedeu afirmou que não precisa estar 
rotulado em Minas Gerais, porque a verba da APAE está colocada de 
forma difusa no orçamento. Isso também ocorre no Governo Federal. 
Então, não precisava de emenda. Temos a certeza de que o 
orçamento da União também abrange recursos para a APAE nos 
recursos sociais. É bom que as pessoas que nos assistem tomem 
conhecimento da existência de maracutaias nessas verbas sociais. 
Alguns têm mais influência do que outros. Não há justiça nessa 
distribuição no âmbito federal. Sabemos que não há clareza nem 
tratamento igualitário, sendo que, muitas vezes, recebem verbas as 
pessoas que têm amizade com Deputado ou alguém mais influente. 
Nem sempre é levado em consideração o real trabalho que 
desempenham. Então, concordamos que as APAEs devem ter 
tratamento diferenciado. E o Governo Federal vai fazer isso, mas não 
com a metodologia proposta pelo Deputado, com abaixo-assinado 
para derrubar o veto. Volto a repetir: o parlamentar que implora para 
que o Lula derrube o veto desse fundo de receita do orçamento votou 
no veto do Aécio Neves para tirar um terreno da APAE porque era 
ilegal. É isso o que devemos discutir. 

Quero encerrar o assunto. Vamos fazer, primeiro, nossa parte. Sou 
Deputado Estadual, como todos os tucanos que aqui falaram, como o 
Governo. Devemos fazer nossa parte, estamos discutindo o 
orçamento do Estado, então vamos colocar nele os 2% destinados à 
APAE. Não adianta cobrar de uma entidade em que não somos 
Deputados Federais, pois não votamos lá. Votamos aqui e, se 
queremos resolver o problema da APAE, temos 16 votos. Coloquemos 
2% do orçamento do Estado na APAE de Minas Gerais. Não estamos 
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só preocupados com a APAE, estamos apresentando soluções, 
começando aqui, onde temos mandato e voto, e usando nossa 
pressão para que os pares federais de nossos partidos votem no que 
o Governo Lula, certamente, enviará: garantias para a APAE. Trata-se 
de um Governo que tem sensibilidade, que não é só de retórica. 
Obrigado. 

* - 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-la ao Deputado André Quintão. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 
minutos. Com a palavra, o Deputado André Ouintão. 

O Deputado André Ouintão - Considero essa uma discussão da 
mais alta importância. Começo por um ponto que o Deputado Chico 
Simões abordou de maneira clara. O trabalho das APAEs é 
reconhecido por todos os Deputados e Deputadas desta Casa, pelos 
povos mineiro e brasileiro. Todos têm o maior respeito por essa 
instituição que acolhe com dignidade, muito antes do poder público, as 
crianças portadoras de algum tipo de deficiência e necessidades 
especiais. O debate enveredou por um caminho perigoso, o caminho 
político-partidário. Este debate exige uma compreensão histórica do 
problema que atinge o processo de tratamento dispensado às 
pessoas portadoras de deficiência no País. 

Dados do IBGE mostram que o Brasil tem 14,5% de pessoas 
portadoras de algum tipo de deficiência. O Brasil e outras sociedades 
que não atingiram certo nível de cidadania ainda não estão 
preparados para acolher e reconhecer as diferenças, sem 
preconceitos, dessas pessoas. O Brasil não se preparou do ponto de 
vista urbanístico nem arquitetônico. Quantas são as barreiras de 
acessibilidade às pessoas que portam algum tipo de deficiência física? 
Realizamos uma audiência pública na semana passada, discutindo 
políticas públicas para as pessoas portadoras de deficiência, em 
especial o Estatuto do Idoso, proposta do Projeto de Lei n° 6, de 2003, 
do Senador Paulo Paim, do PT, que tramita no Senado Federal. No 
próprio teatro da Assembléia, não havia condições adequadas para 
atender às pessoas que portavam algum tipo de deficiência, por 
ausência de rampa para o tablado do teatro. 
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Alguns banheiros estavam fechados. Há também o problema da 

falta de estacionamento. Tudo isso motivou um requerimento, de 
minha autoria, para que a Assembléia proceda a um estudo para 
atender aos portadores de deficiência. Exemplifiquei os problemas 
desta Casa para mostrar que os portadores de deficiência precisam 
de compreensão por parte da sociedade. 

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, especificamente com relação à 
educação especial, há o problema de financiamento. Esse problema 
arrasta-se ao longo da nossa história, até mesmo pela dificuldade de 
identificar quais são as fontes necessárias para esse financiamento. 
Temos áreas relacionadas às políticas públicas que interagem na 
ação voltada para as crianças que necessitam de educação e cuidado 
especiais. 

Historicamente, quem cuidou e aportou recursos para essas 
entidades foi a área da assistência social, por meio da extinta Legião 
Brasileira de Assistência - LBA. A LBA firmou os primeiros convênios 
com asilos, com entidades voltadas para as pessoas portadoras de 
deficiência e para a educação infantil, as chamadas creches 
comunitárias. 

A série histórica de repasse de recursos para essas entidades veio 
da área da assistência - e ainda continua. Hoje, nos municípios, boa 
parte dos recursos investidos nessas entidades vêm da área da 
assistência. Então, levantam um ponto para reflexão, inclusive dos 
telespectadores da TV Assembléia: quem deve financiar essas 
políticas? 

Houve uma mudança de mentalidade. Hoje há quase consenso de 
que algumas crianças que portam algum tipo de deficiência podem e 
devem ser acolhidas adequadamente na rede de ensino, por meio da 
chamada educação inclusiva. Portanto, devemos capacitar os 
professores e os trabalhadores da rede de ensino público para 
acolherem essas crianças. Algumas crianças que não freqüentam as 
redes municipal ou estadual de ensino por portarem algum tipo de 
deficiência poderiam perfeitamente estar ali no convívio com outras. A 
segregação se inicia quando essas crianças são apartadas das 
demais, que não portam algum tipo de deficiência. Respeitar as 
diferenças é fundamental para incluir o cidadão, em especial a criança 
pequena, num processo de não-segregação. 
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Temos de levantar o debate da necessidade da educação 

inclusiva. As escolas têm de estar preparadas para acolher essas 
crianças com necessidade de acompanhamento especial. É na escola 
que muitas vezes começa a segregação, como aconteceu com as 
crianças negras, que ficavam nas classes mais baixas, porque o seu 
desempenho era proporcional ao seu nível sócio-econômico ou à sua 
preparação para cursar o ensino fundamental. 

Parece-me que o Governo Lula discutirá a questão da educação 
voltada para as crianças que portam algum tipo de deficiência. 

Precisamos levantar a bandeira da educação inclusiva, e não 
simplesmente introduzir a criança especial na rede pública 
despreparada, onde será discriminada. Se os trabalhadores não forem 
capacitados, a criança não será compreendida e seu ritmo não será 
respeitado. 

Algumas são atendidas por escolas de educação especial e por 
entidades de assistência aos portadores de deficiência. Dependendo 
do ritmo da inclusão, precisaremos conviver com essas entidades, 
única alternativa de atendimento digno a essas crianças. Muitas são 
atendidas nas APAEs. Para ilustrar, em Belo Horizonte, há o Núcleo 
Assistencial Caminhos para Jesus, onde pessoas devotadas atendem 
crianças portadoras de paralisia cerebral, necessitadas de carinho 
durante as 24 horas. Tais entidades precisam de sustentação 
econômica do poder público - federal, estadual, municipal -, ou da 
própria sociedade civil. Exatamente aos segmentos que exigem das 
pessoas capacidade e, além do diploma, dedicação maior, o poder 
público chegou atrasado e resiste a prestar atendimento. A sociedade 
civil faz melhor a parte que caberia a ele. 

Portanto, não resta dúvida. É fundamental o poder público viabilizar 
atendimento adequado a essas entidades. Sou defensor apaixonado 
dessa causa e as entidades precisam receber mais que as migalhas 
deixadas ao longo da história, não pelo Governo Lula. Como sou 
assistente social, sei que desde a fundação da LBA o montante de 
recursos já era série histórica. Após sua extinção e substituição pela 
Secretaria de Assistência Social, no Governo Fernando Henrique, não 
se aumentou um centavo no recurso repassado às entidades pela 
antiga LBA. Ocorreu, então, problema mais grave. A sociedade 
avançou, e atendimentos cobertos pela área da assistência social 
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ganharam conotação e componentes pedagógicos e educativos, 
como a educação infantil, no caso das creches comunitárias, e a 
especial, no caso de entidades que atendem a pessoas portadoras de 
deficiência. 

O recurso da assistência é insuficiente. O Ministério não apresenta 
vinculação orçamentária. Lutamos para vincular 5% à área da 
assistência, entretanto, não obtivemos êxito. Alguns municípios e 
Estados transferiram e aportaram mais recursos para as áreas de 
educação infantil e especial. A Prefeitura de Belo Horizonte trata das 
creches comunitárias na rede municipal de educação. Ontem o 
Prefeito sancionou lei que cria o cargo de Educador Infantil. 

A Prefeitura construirá, reformará ou ampliará 25 mil unidades e 
abrirá 6.120 vagas voltadas para a educação infantil. Há alguns anos, 
por meio da Secretaria da Educação, a Prefeitura licita e realiza 
processos públicos de encaminhamento de alunos com algum tipo de 
deficiência para escolas especiais, remunerando-as. Quer dizer, por 
meio dessa Secretaria, a Prefeitura, entre aspas, "compra" vagas 
nessas escolas. 

Devemos resolver quem financiará. De qual esfera essa atividade é 
típica? Da educação, da assistência ou de esferas compartilhadas? 
Se forem de esferas compartilhadas, quais são os mecanismos 
orçamentários para se garantir recursos para essas entidades? 
Devemos debater sobre isso. 

Conheço o Deputado Federal Eduardo Barbosa, que não é do meu 
partido. O seu compromisso é com a área da assistência social. No 
passado, em Governos de seu próprio partido, apresentou também 
essas emendas e esse projeto. Pode ser que tenhamos divergências 
em algumas ações específicas, mas é um militante dessa área. Penso 
que esse Deputado quis encontrar exatamente a possibilidade de 
financiamento de um recurso vinculado, com destinação mínima para 
a área da educação. Como é inteligente, acredito que foi uma maneira 
de buscar recurso vinculado para as APAEs e para a área de 
educação especial, Deputado Laudelino Augusto. 

A Deputada Jô Moraes foi muito brilhante. Os artigos da 
Constituição são claros. O FUNDEF tem orientação específica, pois é 
voltado para a valorização do ensino fundamental, em especial, do 
magistério, da rede pública, e não da rede privada contratada ou 
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conveniada. Podemos analisar isso, porque a Constituição pode 
ser mudada. 

Em vez de crucificarmos o Presidente Lula ou mesmo 
questionarmos a iniciativa do Deputado Federal Eduardo Barbosa, 
devemos atingir alguns pontos. Quais seriam esses pontos? O 
primeiro é que a educação especial não pode ser segregadora. 
Precisamos que a rede pública seja inclusiva, com "i" maiúsculo, e não 
no papel, deixando que a criança portadora de deficiência seja 
discriminada. O segundo é que há crianças que precisam de escola e 
de acompanhamento especializados. O terceiro é que essa transição 
não se faz de uma hora para outra. Então, a rede privada, com ou 
sem fins lucrativos, pode e deve ser parceira ou prestadora de serviço 
do poder público. O quarto ponto é que precisamos de recursos para 
que os 14,5% de pessoas portadoras de deficiência tenham 
atendimento digno. 

Devemos aproveitar esse debate nacional e a abertura que deu o 
Presidente Lula, para discutirmos as formas mais adequadas, política 
e pedagogicamente corretas, de financiarem as famílias, as entidades 
e os poderes públicos que prestam atendimento digno às crianças 
portadoras de algum tipo de deficiência. 

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, esse debate é muito importante. 
Muitas dessas crianças portadoras de deficiência precisam não só de 
carinho, mas também de oportunidades. Como dependem de 
atendimento, habilitação e reabilitação, poderiam ter as melhores 
condições de cidadania e de sobrevivência. Corta-nos o coração se 
essa oportunidade não aparecer em razão de ausência de recurso. O 
argumento do veto do Presidente Lula foi de natureza jurídica e 
constitucional. Não há ajuste fiscal que retire das crianças brasileiras, 
especialmente as portadoras de deficiência, o sagrado direito à vida. 

O Deputado Laudelino Augusto (em aparte) - Obrigado, Sr. 
Deputado. Queria contribuir neste debate trazendo uma notícia 
editada há poucos minutos. Antes, porém, gostaria de dizer: como é 
boa a democracia! Dá trabalho, mas vale a pena. Uma tarde inteira 
dedicada a discussões sobre a APAE e sobre os portadores de 
necessidades especiais. Aqui é o lugar do debate. Aproveito para 
prestar uma homenagem a todos que trabalham nas APAEs, nas 
escolas especiais. Faço-o na pessoa de um menino que, em sua 
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cadeira de rodas, mesmo sem poder falar, freqüenta a APAE em 
ltajubá, no Sul de Minas, o Ney, Por intermédio dele, gostaria de 
homenagear a todos. A APAE tem feito um trabalho maravilhoso. Na 
semana passada participamos, na Assembléia, de uma audiência 
sobre as políticas públicas para portadores de necessidades 
especiais, e a APAE apresentou coral e dança, num trabalho que 
dignifica, que traz esperança para este novo Brasil, no qual 
acreditamos e que sabemos ser possível. 

A notícia, editada agora pela "Agência Brasil", é a seguinte: 
"Governo editará, em no máximo uma semana, uma medida provisória 
que garante os recursos necessários às instituições de ensino 
especial. A decisão foi tomada em reunião no Senado entre o Líder do 
Governo, Aluísio Mercadante, e o Ministro da Educação, Cristovam 
Buarque". 

Ontem, terça-feira, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou 
ao Ministro que encontrasse uma solução para garantir a essas 
instituições os recursos que elas perderiam em decorrência do veto ao 
projeto de lei aprovado pelo Congresso. 

Pelo projeto vetado, a União repassaria a essas instituições 
R$8.700.000,00, do FUNDEF. 

A lei do FUNDEF impede o repasse de recursos a instituições 
privadas ou sem fins lucrativos. O Senador Mercadante informou que 
os recursos para as APAEs e para a Rede Pestalozzi, entre outras 
instituições, serão garantidos no orçamento ou no FUNDEF. A última 
opção, entretanto, ainda está em estudo, afirmou o Senador. Isso 
dependeria de lei, de mudança da Constituição. Informação da 
Agência do Brasil, às 17h6min. 

Valeu a discussão. Temos de aprofundá-la, aqui é o lugar do debate. 
Falamos de tantos outros assuntos ligados à questão social, coisa 
muito séria neste País. No nosso Estado estamos lutando para que 
nosso orçamento destine um pouco mais à área social. O Governo 
pratica menos ainda do que há no orçamento. Precisamos priorizar 
um pouco mais o social. Temos uma luta de todos os Conselheiros da 
assistência social no Estado, do Conselho de Gestores Municipais da 
Assistência Social - COGEMAS -, solicitando que pelo menos 5% do 
orçamento sejam destinados ao social. 

Mais uma vez parabenizo V. Exa. pela discussão. É assim que 
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vamos chegar a um denominador comum. Juntos estaremos 
votando o orçamento. Esperamos que toda a base do Governo esteja 
aqui votando conosco, para que haja mais verbas para o social. 
Agradeço o aparte, revelo minha alegria de ver que o problema já está 
solucionado com essa medida provisória. Obrigado. 

O Deputado André Quintão - Obrigado. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Acho que todo 

problema abordado aqui, quando diz respeito ao partido dos 
intocáveis, faz borbulhar a Assembléia. André, com todo respeito, 
nenhum Deputado pode criticar o Sr. Luís Inácio Lula da Silva como o 
Deputado Dalmo, que tratou de um assunto sério. Estamos assistindo 
a S. Exa. distribuir dinheiro a vários países. Foi à África e prometeu 
mandar dinheiro e medicamentos. No entanto, veta um benefício para 
aAPAE. 

Tudo está bem orquestrado. Não são apenas os Deputados que 
estão acompanhando. O PT está de parabéns pela harmonia que há 
entre seus Deputados. Fala um Deputado, outro e mais outro; e daqui 
a pouco o Lula sairá daqui, mais uma vez, como salvador da Pátria. 

O que Lula fez é reincidência do PT. Lembro que os jornais hoje 
veicularam que todo programa que está sendo colocado pelo PT, em 
Belo Horizonte, ( ... ) também na mesma matéria saiu que há 
defasagem muito grande nos recursos passados para essas 
entidades. André, várias vezes V. Exa. acompanhou mães, que têm 
filhos em creches de Prefeituras, fazendo manifestações. 

Acompanhamos o ex-Deputado João Batista fazendo movimento 
com os deficientes contra a administração do PT. Por quê? Por falta 
de recursos. A bolsa-escola foi criada pelo PT? 

O Deputado André Quintão - A maioria das administrações que 
incorporaram a bolsa-escola são do PT. Por questão de justiça, 
registro que a primeira bolsa econômica vinculada à educação, à 
família foi criada por um ex-Prefeito de Campinas, do PSDB, José 
Roberto Arruda, que tive oportunidade de conhecer em Quito, no 
Equador, e que já faleceu. Posteriormente, nosso Governador 
Cristóvam Buarque a lançou no Distrito Federal. Depois, a criamos em 
Belo Horizonte. 

A diferença é que se tratava de bolsa-escola de R$160,00. A bolsa 
do Governo Federal era bolsa-esmola de R$15,00 por criança. 
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O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - A bolsa-

escola do PT é injusta com os portadores de deficiência, porque não 
beneficia todos os alunos deficientes matriculados. Com relação à 
bolsa-escola, o PT já excluiu também isso. Acredito que o Deputado 
Dalmo não saiba o que está acontecendo em Belo Horizonte. Não 
deve saber também que, na administração do PT, há uma fila de 
espera, para tratamento especializado, com mais de 5 mil deficientes 
que esperam vagas para consultas com fonoaudiólogos, terapeutas e 
psicólogos. 

No entanto, vemos o Lula fazer o que fez. Votei nele e torço para 
que seu governo dê certo, porque não adianta criticar. É preciso 
arrumar o País. O Lula está viajando a toda hora. Não está sabendo o 
que está acontecendo no País. Falta a ele ficar um pouco mais na 
terra. Quantas vezes vimos os Deputados do PT criticarem as viagens 
de Fernando Henrique Cardoso e de outros Presidentes! 

Mas quando se coloca assunto sério, dessa natureza, os Deputados 
do PT procuram arrumar desculpas para tudo. Se houve erro, é 
preciso arrumar solução. Só não se pode falar que o erro não existiu. 
Toda a imprensa divulgou o fato. O PT não pode divulgar que não há 
problema. 

Semana passada, estive com a diretoria da Loteria do Estado, que 
hoje fornece bolsas de estudos a deficientes físicos e a clínicas 
especializadas. Foi feita a crítica, pedindo-se o corte dessas bolsas, e 
foram feitas manifestações aqui. Farei melhor: trarei a esta Casa as 
mães que estavam sendo discriminadas pelo PT, e, na segunda-feira 
ou na terça-feira, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva voltará a esta 
tribuna com as mães presentes nas galerias. Se houve erro, não 
adianta fazer o que estão fazendo neste Plenário, durante 3 horas. 
Como o senhor descerá dessa tribuna? O PT será considerado o 
melhor partido para o deficiente, o que mais o respeita. Na 
administração municipal do PT, será que não há necessidade de 
vagas, nem crianças esperando por fonoaudiólogos, terapeutas ou 
psicólogos? Temos problema? Temos. Houve mancada? Sim. Como a 
corrigiremos? Encontrando uma solução. Não adianta, André, cobrir o 
sol com a peneira; é necessário resolver a questão. Não é preciso 
falar que com o PT não há esse problema. Peço a V. Exa. que solicita 
e ao Prefeito Fernando Pimentel a inclusão do deficiente e do 
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Parabenizo o Deputado Dalmo por tratar de assunto sério neste 
Plenário. Lembro os senhores de que não estamos em ano eleitoral e 
que, no próximo ano, o Dalmo não será candidato. Sua reeleição dar-
se-á daqui a quatro anos, não precisa fazer nada para mostrar para a 
platéia. 

Entretanto, quem está em casa, acompanhando a TV Assembléia, 
deve pensar: "Nossa, esse partido, o PT, deve estar totalmente certo". 
André, não é assim. Temos de maneirar. Tenho certeza de que V. 
Exa. deve estar pensando: "Pisamos na bola. Tentaremos dar um 
jeito". Não é preciso crucificar o coitado do Dalmo, que fez sua parte 
trazendo denúncia dessa natureza, divulgada por todos os jornais. 
Muito obrigado. 

O Deputado André Quintão - Agradeço. É bom que o Governo Lula 
tenha base crítica de apoio dos companheiros do PDT, assim como o 
Prefeito Fernando Pimentel, o que, certamente, faz o Governo 
crescer. 

Agradeço o Deputado Laudelino pela notícia que nos trouxe -
exatamente o que a Bancada do PT pronunciou -, mostrando nossa 
sintonia com o Presidente Lula. Havia questão inconstitucional, mas 
de conteúdo relevante, sobre a qual haverá medida provisória, com 
encaminhamento de acordo com as normas do estado democrático de 
direito. Desse modo, esse ponto ficará esclarecido e, mais do que 
isso, por sua importância, será reconhecido por esta Casa. 

Deputado Célio Moreira, como sou pessoa democrática, o aparte 
fica a critério do Sr. Presidente. Como regimentalista, devo respeitar o 
tempo por ele concedido. Caso possa ser feito o aparte, gostaria, no 
final, de ter mais 2 minutos. 

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Preparei-me para falar 
sobre a matéria discutida pelos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e 
Chico Simões, mas abordarei o assunto amanhã, devido à sua 
importância. 

O deficiente também é cidadão, e sabemos que o Estado não tem 
uma política definida para nossos irmãos. Já apresentei requerimento 
solicitando ao Deputado Alberto Bejani uma audiência pública para 
discutir a questão das escolas especiais no Estado, as quais têm um 
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alto custo e proporcionam um tratamento especial. 

Todos os anos, as mães e os pais dessas crianças passam por 
grandes dificuldades para renovar suas matrículas, com as bolsas 
cedidas pela Loteria Mineira. Precisamos definir os critérios e pedir 
aos Governos Estadual e Municipal incentivos fiscais para essas 
escolas especiais. Em Belo Horizonte, temos o Instituto Santa Inês, a 
Comum Viver, a Associação Pires Santos, o Atelier Artespecial, a 
AVIVAR, a Brincar, a Casinha Dengo-Dengo, o Castelinho Especial, o 
Centro de Atividades Lúdicas Ajudando a Crescer, a INAPLIC, o 
Centro Especializado N. S. Assumpção, a Cooperativa Dia-a-Dia, a 
Equipe, a Escola de Artes e Ofícios, o IMEPE, o NUCLEUS e várias 
outras escolas que passam por dificuldade. 

A Deputada Marília Campos, na Assembléia, deixou os pais 
assustados ao dizer que a Loteria iria cortar essas bolsas. E sabemos 
que hoje há nela um conselho, sem o parecer do qual nenhum recurso 
é liberado. 

Já apresentei emenda a projetos que tramitam nesta Casa 
destinando recursos às escolas especiais e a fundações e 
associações que trabalham com a recuperação de dependentes 
químicos de álcool e cigarro, pois a Subsecretaria Antidrogas também 
precisa de verbas. No caso especial das escolas, esta Casa e o 
Governo Estadual, com a participação do Federal, têm de garantir 
recursos e essas bolsas, evitando o desespero dos pais cujos filhos 
têm deficiência auditiva, mental, interativa etc. 

As mensalidades são caras, e, todo ano, a renovação das matrículas 
demora cerca de quatro meses, por causa da "burrocracia". As 
crianças não podem ficar fora da escola, pois precisam desses 
especialistas. 

Precisamos, juntamente com a Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social, levar ao Secretário Danilo de Castro 
essa questão. Já estive com o Presidente da Loteria, Inácio, que é 
sensível ao problema e ficou preocupado quando os pais o 
procuraram para dizer que as bolsas seriam cortadas. Não é nada 
disso. 

Já fizemos contato com o Secretário João Leite e solicitei ao 
Deputado Alberto Bejani, Presidente da Comissão, que marque, o 
mais rápido possível, uma audiência pública para mostrar ao Governo 
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a situação por que passam os pais dessas crianças que precisam 
de cuidado especial. 

A questão da APAE já foi mencionada. Acredito que o Presidente 
encontrará um caminho para atender a essas associações. O 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva disse que é voluntário. Eu também 
contribuo promovendo jantares e rifas, na tentativa de angariar fundos 
para manter as APAEs nos municípios de Minas Gerais. Sabemos que 
há APAEs em todo o Brasil. O Presidente, com essa medida 
provisória, atenderá ao clamor dos Senadores, dos Deputados e da 
sociedade. Parabenizo-os e acredito que terei apoio também de todos 
os Deputados para a aprovação de um projeto que garanta recursos 
para as escolas especiais do nosso Estado. 

O Deputado André Quintão - Muito obrigado. Sr. Presidente, devido 
à falta de quórum, solicito o encerramento, de plano, da reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, como podemos ver, não 
há quórum 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 os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 13, às 9 horas, e para a reunião 
especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma data, às 
14 horas, com a seguinte ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada é 
a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 22• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 30/10/2003 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Durval Ângelo, Gilberto Abramo, 
Gustavo Valadares, Leonardo Moreira e Leonídio Bouças, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Durval Ângelo, dispensa a 
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente acusa 
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projeto de Lei no 1.192/2003 (Ermano 
Batista); 1.183, 1.185, 1.187 e 1.189/2003 (Deputado Gustavo 
Valadares); 1.184, 1.186 e 1.191/2003 (Gilberto Abramo); 1.179 e 
1.195/2003 (Deputado Leonardo Moreira); 1.197, 1.181 e 1.188/2003 
(Deputado Durval Ângelo); 1.180, 1.190 e 1.194/2003 (Deputado 
Leonídio Bouças); e 1.178, 1.196 e 1.198/2003 (Deputado Bonifácio 
Mourão). Passa-se à 1• 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 antijuridicidade, pela 
ilegalidade, pela inconstitucionalidade, no 1 o turno, dos Projetos de 
Resolução nos 1 . 142 e 1 .163/2003 e Projetos de Lei n°s 973/2003 
(relator: Deputado Ermano Batista - registra-se voto contrário do 
Deputado Durval Ângelo ao Projeto de Resolução n° 1 .163/2003); 
695/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); 1.065/2003 (relator: 
Deputado Gilberto Abramo - registra-se voto contrário do Deputado 
Durval Ângelo). Após discussão e votação, são aprovados os 
pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, 
no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 1 .002, 1.005, este com a Emenda 
no 1, 1.182, 817/2003 na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado 
Ermano Batista); 811, este com as Emendas n°s 1 a 3, 902, este com 
as Emendas n°s 1 e 2, 1 .1 56/2003 (relator: Deputado Gilberto 
Abramo); 1.006, 1.007, 1.008, 1.018 e 1.158/2003 os quatro primeiros 
na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado Durval Ângelo); 1.045, 
1.053, este na forma do Substitutivo no 1, 1.132 e 1.160 com as 
Emendas nos 1 e 2 (relator: Deputado Leonídio Bouças); 1.056/2003 
com a Emenda no 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares). É 
aprovado requerimento que solicita seja convertido em diligência ao 
Secretário de Estado de Governo o Projeto de Lei no 1 .153/2003 
(relator: Deputado Leonardo Moreira). Na fase de discussão do 
parecer do relator, Deputado Leonídio Bouças, que conclui pela 
antijuridicidade, pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei no 1 .122/2003, no 1 o turno, o Presidente defere o 
pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. Passa-se à 2• Fase da 
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Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados, em turno único, os pareceres que 
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade 
dos Projetos de Lei n°S 391, 561, este com a Emenda n° 1, 1.140, este 
com a Emenda no 1, 1.162/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira); 
848, 1.155, 1.171/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.086, 
1.157, 1.165, este com a Emenda no 1, 1.167, este com a Emenda n° 
1 e 1 .145/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão, os dois primeiros 
em virtude de redistribuição); 1.146, 1169, 1.175 e 1.176/2003, este 
com a Emenda no 1 (relator: Deputado Leonídio Bouças); 1.154/2003 
(relator: Deputado Gustavo Valadares). É aprovado requerimento em 
que se solicita sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de 
Lei n°s 1.088 e 1.109/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo); e à 
Secretaria de Estado de Governo o Projeto de Lei no 1 . 159/2003 
(relator: Deputado Leonardo 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, 6 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Ângelo - Gustavo Valadares -

Ermano Batista - Leonardo Moreira. 
ATA DA 63 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

EXPANSÃO DO METRÔ, EM 5/11/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, lvair Nogueira, Vanessa Lucas e lvair Nogueira, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado lvair Nogueira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a se discutirem e 
votarem proposições da Comissão e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofícios da Sra. Ermínia Maricato, 
Secretária-Executiva do Ministério das Cidades e Ricardo Mendanha 
Ladeira, Diretor-Presidente da BHTRANS, publicados no " Diário do 
Legislativo" dos dias 31/10/2003 e 4/11/2003, e do Sr. Élsio Jeová dos 
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Santos, Secretário do Tribunal de Contas da União em Minas 
Gerais, encaminhando resposta ao Ofício no 2.842/2003, atendendo-
se a requerimento do Deputado Gustavo Valadares. Passa-se à 3" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados 
requerimentos dos Deputados lvair Nogueira solicitando a prorrogação 
do prazo regimental para o funcionamento dos trabalhos da 
Comissão, e Célio Moreira em que solicita sejam convidados o 
Prefeito de Belo Horizonte, o Superintendente da CBTU-BH, as 
construtoras Diedro, M.A.S, as Comissões de Transporte das 
Secretarias Regionais de Belo Horizonte, L.G.N e SETRAN, para 
discutirem as possíveis irregularidades ocorridas na destinação 
orçamentária para as obras do Metrô de Belo Horizonte e do 
"shopping" da Estação Barreiro. 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, 12 de novembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente- Gustavo Valadares- Vanessa Lucas. 

ATA DA 23" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DIREITOS HUMANOS, EM 10/11/2003 

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Durval Ângelo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Durval Ângelo, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. 
João Sotero, Presidente da Associação dos Perseguidos Políticos do 
Brasil - ASPERPB -, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 
6/11/2003; fax da Sra. Maria Aparecida de Oliveira Cardoso, 
solicitando a transferência dos seus filhos Franklin Ribeiro Cardoso e 
Frankney Ribeiro Cardoso, detentos, do Presídio Francisco Floriano 
de Paula, em Governador Valadares, para o presídio de Juiz de Fora 
ou para outro ern localidade mais próxima de ltajubá; e documentos 
encaminhados pelo Sr. Adelmo Fernandes Pessoa, de Belo Horizonte, 

~-----------~------------~ 



933 
que faz greve de fome pela guarda do filho de 4 anos, a quem não 
vê há 13 meses. Passa-se à 1• 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 o turno, do Projeto 
de Lei no 603/2003 na forma do Substitutivo no 2, da Comissão de 
Segurança Pública, com a Emenda no 1 (relator: Deputado Durval 
Ângelo). 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 Ângelo (3), em que solicita sejam encaminhadas as 
notas taquigráficas de reunião desta Comissão realizada no dia 
5/11/2003 à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça; seja realizada 
visita à cadeia pública, à APAC, ao Sr. Paulo Antônio de Carvalho, 
Juiz de Direito, e Sr. Rodrigo Bragança Queiroz, Promotor de Justiça, 
da Comarca de ltaúna; pleiteando ao Secretário de Estado de Defesa 
Social sejam tomadas as solicitando providências cabíveis para 
garantir a integridade física do Sr. Ricardo Figueiredo, Vereador à 
Câmara Municipal de São Francisco. A Presidência destina esta parte 
da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. 
Giovani Silveira, Delair Solimar de Menezes Silveira,Viviane Oliveira 
Pereira, Maria dos Santos Oliveira, Carlos Roberto Veloso, Messias 
Jesus Oliveira, Lázaro Humberto Nunes de Araújo, Francisco Gomes 
da Rocha, Minervina de Matos Fernandes, consumidores lesados; 
Marcos Cabaleiro, da MRV Engenharia; Márcio Augusto Santiago, da 
OAB-MG; e Marcelo Barbosa, Coordenador do Procon Assembléia, os 
quais tomam assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, 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, 1 O de novembro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente. 

ATA DA 11• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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SAÚDE, EM 11/11/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ricardo Duarte, Carlos Pimenta e Célio 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 Carlos Pimenta, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a debater a reabertura do bloco 
cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia de Corinto. A Presidência 
destina essa parte da reunião a ouvir os seguintes convidados: Srs. 
Afonso Victor Vianna de Andrade, Prefeito Municipal de Corinto; José 
Maria Borges, Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde da SES; 
Adriana Cacciari Capaterra Cézar, Diretora da Superintendência da 
Vigilância Sanitária; Daniela Guimarães Araújo, Coordenadora da 
Vigilância Sanitária de Sete Lagoas; Dinéia Maria de Castro, Auditora 
da Vigilância Sanitária de Sete Lagoas; Humberto Moreira de Souza, 
Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Corinto; Luiz Carlos F. 
Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Corinto, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente registra, também, a 
presença das seguintes autoridades: Geraldo de Oliveira Campos, 
Vice-Prefeito de Corinto; Luiz Ernesto, Vice-Prefeito de Santo Hipólito; 
José Maria de Castro Matos, Prefeito Municipal de Morro da Graça; 
Enébio de Fátima Fonseca, Prefeito de Augusto de Lima; Pedro 
Chaves, Prefeito de Santo Hipólito; José Alves, Prefeito Municipal de 
Buenópolis; Gilson Carvalho de Sales, Prefeito Municipal de 
lnimutaba; Ari Pires Alves, Presidente da Câmara Municipal de 
Buenópolis; Dirceu Nogueira de Jesus, Vereador de Buenópolis; 
Fausto Giovane Oliveira; Waldir Pereira; Valcir Ramos; Célia de 
Fátima; Raimundo Nonato de Campos, Vereadores de Corinto; João 
Manoel Rodrigues de Oliveira, Presidente do Conselho Municipal de 
Saúde de Corinto; Agnel Torres da Costa, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Corinto; José Antônio Alves Magalhães, Presidente da 
Câmara Municipal de Morro da Garça; Eduardo Luiz Rigotto, Gerente 
Distrital da COPASA; Belmiro Ribeiro Mendes; Adalberto Barbosa da 
Silva, Assessor Técnico da Câmara Municipal de Corinto; Jefferson 
Martins Rodrigues, Secretário de Saúde de Augusto de Lima; Aírton 

L------------~------------~ 



935 
Ferreira, Presidente do Sindicato Rural de Corinto; Jorge Patrício, 
Presidente da Casa da Cultura de Corinto; Irmã Maria Auxiliadora, do 
Hospital Imaculada Conceição de Corinto; Carlos Henrique Sabino, 
Pastor da Primeira Igreja Batista de Corinto; Mariano Celestino, da 
Fraternidade Espírita Irmão Otto; Beatriz Angelo, Presidente da APAE 
de Corinto; Lícínio Dayrel, Chefe de Gabinete do Deputado Doutor 
Viana, Miriam Regina Simões, Secretária de Saúde de lnimutaba; 
Adeir Antônio Cardoso, Vereador Adeir Antônio Cardoso, Presidente 
da Câmara Municipal de Santo Hipólito; Augusto Geraldo Félix, 
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária Indústria, Comércio e 
Meio Ambiente de Corinto; Itamar Soares, da Rádio Cidade, de 
Corinto; Lucimeire Pereira, Secretária de Saúde de Corinto; e 
representantes do jornal "Marco Zero" de Curvelo, e do jornal 
"Panorama", de Corinto. 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, na ordem acima 
mencionada. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. O Deputado Célio Moreira apresenta 
requerimento em que solicita seja enviado ofício ao Secretário de 
Estado da Saúde, solicitando aquisição de um aparelho de ultra-
sonografia, um computador, um desfibrilador, um monitor e um marca-
passo externo, para equipar a Santa Casa de Misericórdia de Corinto, 
e ainda, a inclusão da instituição no Programa Pró-Hospital, para 
recebimento de recursos permanentes. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados e dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, dia 12/11/2003, às 14h30min, com a finalidade 
de se apreciarem as matérias constantes na pauta, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira - Carlos Pimenta - Célio 

Moreira. 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA N°S 12 A 
24 E 34 

Comissão de Participação Popular 
Relatório 

A Comissão de Participação Popular, no cumprimento do disposto 
no art. 11 da Deliberação no 2.333, de 4/6/2003, realizou, no dia 
9/10/2003, audiência pública para colher sugestões a serem 
apresentadas ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI 
-e ao Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG. 

Nos termos do art. 102, XVI, a, do Regimento Interno, compete-nos 
analisar as Propostas n°s 12 a 24, apresentadas pelo Grupo de 
Trabalho I, e a Proposta no 34, apresentada pelo Grupo de Trabalho 11, 
relativas ao tema infra-estrutura, e sobre elas emitir parecer. 

Fundamentação 
Na audiência pública para discussão do PMDI e do PPAG realizada 

no dia 9/10/2003, foram apresentadas, pelo Grupo de Trabalho I -
Infra-estrutura, 13 propostas, numeradas de 12 a 24, e, pelo Grupo de 
Trabalho 11, a Proposta no 34, relativa a três projetos estruturadores 
contidos no PPAG: Projeto Estruturador no 2 - Corredores Radiais de 
Integração e Desenvolvimento; Projeto Estruturador no 3 
Potencialização da Logística do Triângulo-Alto Paranaíba, e Projeto 
Estruturador no 30 - Reestruturação da Plataforma Logística e de 
Transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Ao Projeto Estruturador no 2 - Corredores Radiais de Integração e 
Desenvolvimento, foram apresentadas duas propostas. A primeira (n° 
12), apresentada pela Social Democracia Sindical, refere-se à decisão 
de âmbito federal relativa a colocação de passarelas e redutores de 
velocidade nas rodovias federais, a cargo do Departamento Nacional 
de Infra-estrutura de Transportes - DNIT. Este relator, sensível a esse 
anseio popular, encaminhará requerimento ao DNIT, solicitando tais 
ações. 

A segunda proposta (n° 13), de autoria da União Nacional Sindical -
UNS -, trata da modernização da malha ferroviária federal que 
perpassa o território do Estado. Embora seja um serviço público de 
competência da União, consideramos ser essa matéria de suma 
importância, o que nos levou a apresentar a Emenda no 4 ao PPAG, 
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com o objetivo de incluir uma ação no Projeto Estruturador no 30 -
Reestruturação da Plataforma Logística e de Transporte da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, para atender ao transporte de 
passageiros na Região Metropolitana, e a Emenda no 5 ao Projeto 
Estruturador no 3 - Potencialização da Logística do Triângulo-Alto 
Paranaíba, para atender ao transporte de carga nas regiões do 
Triângulo e do Alto Paranaíba. 

O Projeto Estruturador no 3, acima referido, recebeu duas outras 
propostas, apresentadas pelo grupo de trabalho na audiência do dia 
9/10/2003. 

A primeira (n° 14), cuja entidade proponente é a Prefeitura Municipal 
de Santa Vitória, trata da implantação do porto fluvial de Santa Vitória, 
no Triângulo. Verificamos que tal proposta já está contemplada no 
PPAG, bem como na Proposta Orçamentária para 2004, como projeto 
de n° 111 (P-111 ), com investimentos previstos para 2004 da ordem 
de R$500.000,00. 

A outra proposta (n° 15), da União Nacional Sindical - UNS -, trata 
da malha ferroviária, semelhantemente à Proposta no 13. A Emenda 
no 5 ao PPAG, apresentada neste parecer, contempla essa proposta, 
buscando intensificar o uso da malha ferroviária, para transporte de 
carga, também nas regiões do Triângulo e do Alto Paranaíba. 

O Projeto Estruturador no 30 - Reestruturação da Plataforma 
Logística e de Transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
recebeu nove propostas. 

A primeira (n° 16), de autoria da Comissão Municipal de Transporte 
de Belo Horizonte, trata das obras do Fundo de Saneamento 
Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça, continuando a 
Av. Teresa Cristina até a Cidade Industrial e o Barreiro; da construção 
de uma trincheira ligando o Bairro das Indústrias à Av. Teresa Cristina; 
da conclusão da obras do metrô e da construção da rodoviária no Anel 
Rodoviário. 

Devemos informar que a continuação da Av. Teresa Cristina é de 
competência municipal e que o trecho de 24.600m de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte está 
concluído, restando apenas 1 .200m de responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Contagem e 70m de responsabilidade da Mannesmann 
S.A. 
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Sobre a construção da trincheira ligando o Bairro das Indústrias à 

Av. Teresa Cristina, temos a informar que é obra de competência 
federal, uma vez que passa sobre o Anel Rodoviário. Com base nessa 
proposta, apresentamos requerimento ao Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes- DNIT -, anexo a este parecer. 

A conclusão do metrô está prevista no PPAG, no Programa do Trem 
Metropolitano, mas sem dotação, devendo ser objeto de parcerias 
público-privadas - PPP -, estando o trecho referido na proposta 
(Calafate-Barreiro) em fase de estudos para implantação, pela 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -, com recursos da 
União. 

A construção da rodoviária no Anel Rodoviário é matéria afeta ao 
Município de Belo Horizonte, em virtude de convênio firmado entre o 
Governo do Estado e a Prefeitura da Capital, fugindo à nossa esfera 
de atuação. Mas sabemos que tal iniciativa já está em fase de estudos 
e implantação. 

A Proposta no 17, também da Comissão Municipal de Transporte de 
Belo Horizonte, em seus dois primeiros itens, trata do transporte 
ferroviário, e este relator acatará parcialmente a proposta, com a 
apresentação da Emenda no 4, já referida neste parecer. O terceiro 
item refere-se à construção de passagem subterrânea ao metrô, no 
centro de Belo Horizonte, que consta como meta do PPAG (Trem 
Metropolitano), não havendo previsão de recursos. 

A Proposta no 18, que tem como autora a Deputada Maria Tereza 
Lara, refere-se à volta dos trens de passageiros, e está atendida na 
Emenda n°4. 

Este relator decidiu ainda, diante de tantas propostas referentes à 
questão ferroviária (Propostas n°s 13, 15, 17 e 18), encaminhar 
requerimento, que segue anexo, à Comissão de Transportes, 
Comunicação e Obras Públicas desta Casa, solicitando estudos sobre 
a matéria. 

A Proposta no 19, cuja entidade proponente é a Secretaria Municipal 
de Estrutura Urbana de Belo Horizonte, diz respeito a obra viária no 
complexo da Lagoinha. Tal proposta está atendida no PPAG, bem 
como na proposta orçamentária para 2004, como programa P-876, a 
cargo da SETOP, com dotação orçamentária de R$8.740.000,00. 

A Proposta no 20, também da Secretaria Municipal de Estrutura 
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Urbana de Belo Horizonte, refere-se a melhoria na MG-20, que liga 
Belo Horizonte a Santa Luzia. A proposta orçamentária deste ano 
prevê investimentos na melhoria das rodovias MG-10 e MG-424, com 
dotação orçamentária para 2004 da ordem de R$9.000.000,00 (P-
870). Uma vez que são recursos do Tesouro não vinculados, 
apresentamos a Emenda no 1 ao Projeto de Lei no 1 .118/2003, do 
PPAG, e a Emenda no 2 ao Projeto de Lei no 1.116/2003, da Lei 
Orçamentária Anual, em tramitação nesta Casa, prevendo a melhoria 
da MG-20, com a utilização de parte desses recursos. 

A Proposta no 21, da mesma entidade que assina as Propostas n°s 
19 e 20, trata da melhoria de trecho da MG-5. Sabemos da existência 
de um projeto de reestruturação da MG-5, solicitado pelo 
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem - DER-MG e 
realizado pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital -
SUDECAP -, já aprovado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
em que a competência de implementação da obra seria estadual e a 
manutenção da rodovia seria municipalizada. Para atender a essa 
proposta, este relator apresenta a Emenda no 7, que inclui ação no 
PPAG, no Projeto Estruturador no 2 - Corredores Radiais de 
Integração e Desenvolvimento, para reestruturação da MG-5. 

A Proposta n° 22, cuja autoria é também da Secretaria Municipal de 
Estrutura Urbana de Belo Horizonte, diz respeito à implantação da Via 
540, que ligará a Avenida Cristiano Machado à MG-20, chegando até 
a BR-262. A Via 540 é obra de competência municipal, já existindo um 
estudo de traçado, ainda não aprovado pela Prefeitura de Belo 
Horizonte. A sua extensão entre a MG-20 e a BR-262 poderia ser 
acatada através de inclusão de ação no PPAG, relativa a 
implementação de ligação da MG-20 à BR-262, no Projeto 
Estruturador no 2 Corredores Radiais de Integração e 
Desenvolvimento, programa Q-644, a ter início em 2005, objeto da 
Emenda no 6 apresentada no final deste parecer. 

A Proposta n° 23, da Comissão Regional Noroeste-Venda Nova e da 
Comissão Municipal de Transporte de Belo Horizonte, refere-se à 
construção de corredores de ônibus e de estações de integração na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os corredores de ônibus são 
da esfera municipal. As estações de integração estão contempladas 
no PPAG, Projeto Estruturador n° 30 - Reestruturação da Plataforma 
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Logística e de Transporte da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, no Programa do Trem Metropolitano, mas não há recursos 
previstos, devendo ser ações para as PPPs. Este relator entende que 
tal assunto é de extrema importância e que há necessidade de maior 
integração do transporte metropolitano. Em vista disso, apresentamos 
a Emenda n° 3, que inclui no PPAG ação visando a promover a 
gestão integrada do sistema de transporte coletivo metropolitano. 

A Proposta no 24, apresentada pela Comissão Municipal de 
Transporte de Belo Horizonte, trata da construção de anel rodoviário 
na BR-262, na entrada do Município de Caeté. Entendemos ser esta 
uma alça rodoviária, que já está contemplada no PPAG, no Projeto 
Estruturador no 2 Corredores Radiais de Integração e 
Desenvolvimento, como Projeto 0-644, com previsão de recursos 
para o triênio 2005-2007 da ordem de R$225.000.000,00. 

Com relação à Proposta no 34, apresentada, na audiência pública do 
dia 9/10/2003, no Grupo de Trabalho li - Agricultura - Serviço -
Indústria, pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária -
INFRAERO - e subscrita pela Superintendência do Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves - AITN -, a qual pretende a duplicação 
da Rodovia MG-10, visando a interligar com rapidez e segurança o 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves ao Município de Belo 
Horizonte, temos a informar que tal ação está incluída no PPAG e no 
Projeto de Lei Orçamentária para 2004 - Projeto P-870, com previsão 
de implementação em 2004. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação das Propostas n°s 13, 17 

e 18, em parte, na forma da Emenda n° 4; das Propostas n°s 13 e 15, 
em parte, na forma na Emenda n° 5; das Propostas n°S 16, em parte, 
e 23 na forma da Emenda no 3; da Proposta no 20 na forma das 
Emendas n°s 1 e 2; da Proposta no 21 na forma da Emenda no 7 e da 
Proposta n° 22 na forma da Emenda no 6. Opinamos ainda pela 
aprovação da Proposta n° 12 e de parte das Propostas n°s 13, 15, 16, 
17 e 18 na forma de requerimentos a serem apresentados em 
Plenário e pela rejeição das Propostas n°S 14, 19, 24 e 34, por já 
estarem atendidas no PPAG. 

EMENDA W 1 AO PROJETO DE LEI N° 1 .118/2003 
Acrescente-se ao Programa 0347 - Projeto 870 (melhoria das 
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Rodovias MG-10 e MG-424) a expressão "MG-20", promovendo-se 
a inclusão do Município de Santa Luzia na descrição da finalidade do 
referido projeto. 

EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI N° 1 .116/2003 
Acrescente-se ao Programa 0347 - Projeto 870 (melhoria das 

Rodovias MG-10 e MG-424) a expressão "MG-20", promovendo-se a 
inclusão do Município de Santa Luzia na descrição da finalidade do 
referido projeto. 

EMENDA No 3 AO PROJETO DE LEI N° 1.118/2003 
Acrescente-se a seguinte ação ao Projeto Estruturador no 30 -

Reestruturação da Plataforma Logística e de Transportes da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte: Gestão Integrada do Sistema de 
Transporte Coletivo Metropolitano. 

Programa: 0347 Reestruturação da Plataforma Logística e de 
Transportes da Região Metropolitana 

Órgão : 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e Obras 
Públicas 

Objetivo: Racionalizar o transporte coletivo metropolitano 
Valor do programa no período: 1.000.000 (valores em R$1 ,00) 
Orçamento fiscal: 
Orçamento de empresas: - - -
Não orçamentário: 1 .000.000 

EMENDA No 4 AO PROJETO DE LEI N° 1 .118/2003 
Acrescente-se a seguinte ação ao Projeto Estruturador no 30 

Reestruturação da Plataforma Logística e de Transportes da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte: intensificar o uso da malha 
ferroviária na região metropolitana para transporte de passageiros. 

EMENDA W 5 AO PROJETO DE LEI N° 1.118/2003 
Acrescente-se a seguinte ação ao Projeto Estruturador no 3 

Potencialização da Logística do Triângulo/Alto Paranaíba: intensificar 
o uso da malha ferroviária nas regiões do Triângulo e do Alto 
Paranaíba para transporte de carga. 

EMENDA No 6 AO PROJETO DE LEI N° 1.118/2003 
Acrescente-se a seguinte ação ao Projeto Estruturador no 2 -

Corredores Radiais de Integração e Desenvolvimento: implementação 
de ligação entre a MG-20 e a BR-262. 

EMENDA No 7 AO PROJETO DE LEI N° 1.118/2003 
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Acrescente-se a seguinte ação ao Projeto Estruturador no 2 

Corredores Radiais de Integração e Desenvolvimento: 
Reestruturação da MG-5. 
Quadro referente às Emendas n°s 6 e 7 
Programa: 0208 Corredores Radiais de Integração e 

Desenvolvimento 
Órgão: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e Obras 

Públicas 
Unidade Orçamentária: 02301 - Departamento Estadual de Estradas 

de Rodagem de Minas Gerais 
• - A Tabela da Emenda no 7 foi publicada na edição do "Diário do 

Legislativo" de 14.11.2003. 
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003. 
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Leonardo 

Quintão. 
PARECER SOBRE PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA N°S 38 A 

40/2003 
Comissão de Participação Popular 

Relatório 
A Comissão de Participação Popular, no cumprimento do disposto 

no art. 11 da Deliberação no 2.333, de 4/6/2003, realizou, no dia 
9/10/2003, audiência pública para colher sugestões a serem 
apresentadas ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI 
-e ao Plano Plurianual de Ação Governamental- PPAG. 

Nos termos do art. 102, XVI, "a", do Regimento Interno, compete-nos 
analisar as Propostas de Ação Legislativa n°s 38 a 40, apresentadas 
pelo Grupo de Trabalho 3 - Energia e Meio Ambiente -, e sobre elas 
emitir parecer. 

Fundamentação 
No Grupo de Trabalho 3 - Energia e Meio Ambiente - foram 

discutidos os Projetos Estruturadores n°s 6 - Oferta de Gás Natural; 17 
- Gestão Ambiental MG Século XXI; 23 - Revitalização e 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco; 24 - 100% de Eletrificação Rural no Estado de Minas 
Gerais e 28 - Energia Elétrica para o Noroeste Mineiro. Foram 
apresentadas três propostas pelas entidades presentes, que, a nosso 
ver, apesar de meritórias, não configuram matérias pertinentes ao 
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PMDI ou ao PPAG, mas propostas de ação administrativa já 
inseridas em programas e projetos da competência dos órgãos ligados 
à questão ambiental. 

A Proposta no 38 sugere a realização de convênio entre o COPAM e 
a Secretaria da Fazenda, de forma a integrar as ações entre os dois 
órgãos e a facilitar a fiscalização dos empreendimentos que 
dependem de comprovação de regularização ambiental e tributária. A 
realização do convênio sugerido é uma iniciativa que, certamente, 
trará resultados positivos para as ações de fiscalização e controle 
exercidas pelo Estado. Entretanto, é ato que só depende da vontade 
das partes, que poderá ser motivada por requerimento desta Casa. 

A segunda proposta, de n° 39, visa a dar aos municípios autonomia 
para fazer a adequação das questões ambientais, de acordo com a 
realidade local. A autonomia do município para legislar nessa área é 
matéria contemplada na Constituição do Estado. Há também, em 
tramitação nesta Casa, o Projeto de Lei no 147/2003, que dispõe 
sobre a política estadual de apoio e incentivo aos serviços municipais 
de gestão ambiental, com os mesmos objetivos da proposta. O projeto 
já recebeu parecer pela aprovação na Comissão de Meio Ambiente, e 
está aguardando inclusão na ordem do dia do Plenário, no 2° turno. 

Finalmente, a Proposta no 40 solicita, em sua primeira parte, a 
criação do Parque Estadual da Serra do Cabral. Cumpre observar que 
esse acidente geográfico, em sua totalidade, foi declarado monumento 
natural e tombado pela Constituição Estadual - art. 84 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias -, para fins de conservação. 
Isso posto, a Comissão deve formular requerimento ao Governador do 
Estado solicitando medidas para efetivação do disposto na 
Constituição mineira. 

Em sua segunda parte, a Proposta n° 40 procura traduzir uma 
preocupação, hoje presente entre os cidadãos, com a destinação 
correta do lixo doméstico, de forma a possibilitar a produção de gás 
combustível. Na mesma proposição, pede-se ainda a criação de 
programa para ocupação planejada das margens do rio São Francisco 
e de seus afluentes e a realização de um trabalho permanente de 
educação ambiental. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de 
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Ação Legislativa nos 38 e 40, na forma de requerimentos a serem 
apresentados em Plenário, e pelo não-acolhimento da Proposta de 
Ação Legislativa no 39. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo 

Valadares. 
PARECER SOBRE PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA N°S 52 A 

63 
Comissão de Participação Popular 

Relatório 
A Comissão de Participação Popular, no cumprimento do disposto 

no art. 11 da Deliberação no 2.333, de 4/7/2003, realizou, no dia 
16/10/2003, audiência pública com o objetivo de receber sugestões 
para o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e para o 
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG. 

Conforme o que preceitua o art. 102, XVI, "a", do Regimento Interno, 
compete a esta Comissão emitir parecer sobre as propostas 
apresentadas pelo Grupo de Trabalho no 5 - Educação - aos Projetos 
Estruturadores Melhoria e Ampliação do Ensino Fundamental, 
Universalização e Melhoria do Ensino Médio e Inclusão Digital. 

Fundamentação 
O Grupo 5 apresentou 12 propostas, numeradas de 52 a 63. As 

Propostas nos 52 a 62 serão agrupadas conforme o projeto 
estruturador ao qual os proponentes as vincularam. A Proposta no 63 
concerne à inclusão de novo projeto estruturador. 

Projeto Estruturador no 13: Melhoria e Ampliação do Ensino 
Fundamental 

Proposta n° 52, do Instituto Saint Michel. A proposta desdobra-se em 
dois itens: 

- Ação voltada para a avaliação de todas as crianças de 6 anos em 
relação à sua capacidade auditiva e visual. 

-Avaliação das crianças da 1• série do ensino fundamental que, no 
final do ano letivo, não tenham adquirido a competência de 
aprendizado da leitura e da escrita, evitando banalizar o diagnóstico 
precoce das dificuldades de aprendizagem. 

Quanto ao item I, ressaltamos que o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE -, autarquia que exerce ação 
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redistributiva dos recursos advindos da quota federal do salário-
educação, mantém, em parceria com secretarias mumc1pais e 
estaduais de educação e organizações diversas, o Programa Nacional 
de Saúde do Escolar, que promove o treinamento de docentes para 
identificação da acuidade visual e auditiva de crianças matriculadas na 
1° série do ensino fundamental das redes estadual e municipal. Com a 
inclusão do aluno de 6 anos no ensino fundamental - uma das 
principais metas do Projeto Estruturador Melhoria e Ampliação do 
Ensino Fundamental para a elevação dos índices de aprendizagem -, 
o atendimento pelo programa federal tornar-se-á mais abrangente, 
atendendo ao contido no item 1 da proposta. Cabe informar, ademais, 
que está em vigor, em âmbito estadual, a Lei n° 10.868, de 1992, que 
dispõe sobre a aplicação gratuita dos testes de acuidade auditiva e 
visual nos alunos da pré-escola e do ensino fundamental das redes 
pública e particular de ensino. 

Com relação ao item 2 da proposta, consideramos que a elevação 
da duração do ensino fundamental para nove anos - uma das ações 
pretendidas no respectivo projeto estruturador - deverá proporcionar 
um melhor nivelamento das competências dos alunos da primeira 
série. Essa medida terá o efeito de, preventivamente, evitar a 
incidência da repetência e da retenção escolares, ainda muito 
elevadas no Estado. É importante ressaltar, por outro lado, que a Lei 
no 13.374, de 1999, instituiu o Programa de Atendimento Voluntário 
para alunos com deficiência no aprendizado e o Decreto no 41.165, de 
2000, tornou obrigatória, no âmbito das escolas estaduais, essa 
modalidade de assistência. O referido decreto e a Resolução no 146, 
de 2000, da Secretaria da Educação, estabelecem que os conselhos 
de classe de cada escola estadual deverão identificar os alunos que 
apresentam deficiência no aprendizado escolar e os encaminhar para 
a assistência requerida, na forma do respectivo plano de 
desenvolvimento da escola. 

Note-se, portanto, que a condução de políticas educacionais que 
demandam um acompanhamento mais próximo das necessidades 
específicas da escola e do aluno caminham no sentido da 
descentralização, atribuindo a cada estabelecimento escolar e à 
comunidade local envolvida a responsabilidade pela sua consecução. 

Dessa forma, verifica-se, pelas razões aduzidas, que a proposta em 
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apreço não deve constituir emenda aos dois planos 
governamentais, pois seu atendimento já está assegurado, seja por 
políticas e programas educacionais vigentes, não atinentes ao âmbito 
dos referidos planos, seja pelo fato de que algumas ações já inclusas 
no PPAG se relacionam com seu conteúdo. 

Proposta n° 53, da entidade Midhia e Direitos Humanos. A proposta 
desdobra-se em três itens, a saber: 

- Implantação da disciplina Educação Ambiental nos currículos das 
escolas. 

- Melhor adequação dos livros didáticos e da formação docente 
quanto às questões raciais. 

- Implantação da disciplina História da África no currículo escolar. 
As matérias que dizem respeito a conteúdos curriculares são 

definidas, primeiramente, nas diretrizes federais, na chamada Base 
Nacional Comum, cujos conteúdos estão discriminados nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. A base curricular comum deve ser 
complementada, no âmbito das escolas, em cada proposta 
pedagógica, com conteúdos curriculares diversificados, de acordo 
com o que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases - LDB. 

A educação ambiental, além de constituir tema transversal, 
conforme recomendação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, é 
matéria disciplinada na Lei no 9. 795, de 1999, que institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental. Em nível estadual, a educação 
ambiental tem sido oferecida em parceria com os órgãos do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente, além de um projeto de lei que trata do 
assunto estar tramitando nesta Casa Legislativa, qual seja o de n° 
410/2003. 

Com relação ao item 2 da proposta, informamos que a escolha dos 
livros didáticos é feita por professores e Diretores de cada 
estabelecimento de ensino, com a orientação do Ministério da 
Educação, por meio do Guia do Livro Didático. Mais uma vez trata-se 
de ação pedagógica que combina diretrizes federais e participação 
direta da comunidade escolar, fugindo, assim, à alçada do PMDI e do 
PPAG. A incumbência do Estado com relação a programas 
centralizados em nível federal é apenas a de orientar a sua execução 
por parte das escolas. 

No que se refere ao item 3 da proposta, a Lei no 10.639, de 2003, 
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que altera a LDB, determina, por sua vez, a inclusão do tema 
"História e Cultura Afro-Brasileira" no currículo das redes de ensino, 
cabendo às escolas integrá-las à sua proposta pedagógica, conforme 
a orientação dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação. 

Verifica-se, portanto, que nenhum dos itens da proposta se insere no 
escopo dos projetos estruturadores ou dos planos governamentais de 
maneira geral, motivo pelo qual não serão acatados. 

Proposta n° 58, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Estado de Minas Gerais e do Fórum Mineiro de 
Educação Infantil. 

- Inclusão de educadores de creches e pré-escolas como público-
alvo dos projetos de formação docente, com vistas a habilitá-los em 
nível médio, modalidade Normal, e em nível superior (Projeto 
Veredas). 

Proposta no 59, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Estado de Minas Gerais e Fórum Mineiro de 
Educação Infantil. 

- Inclusão, no PPAG, de ações de cooperação técnica e financeira 
com os municípios para a implementação da política de educação 
infantil (creches e pré-escola) no âmbito dos sistemas estadual e 
municipais de ensino. 

Proposta n° 60, do Fórum Mineiro de Educação Infantil (primeiro 
item). 

-Ampliação da ação do cadastro escolar à educação infantil (creche 
e pré-escola). 

Com relação ao grupo de propostas acima, é necessário salientar, 
preliminarmente, que as Constituições Federal e Estadual, bem como 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determinam que o 
Estado deverá assegurar o ensino fundamental, considerado de cunho 
obrigatório, e priorizar o ensino médio, com vistas à sua 
universalização progressiva. A oferta da educação infantil insere-se 
nas áreas de competência municipal, sendo exigida a colaboração do 
Estado somente na oferta do ensino fundamental. As 
responsabilidades de cada ente federativo estão, portanto, bem 
definidas nos mandamentos constitucionais e legais. Obviamente, a 
repartição de competências não impede a integração e colaboração 
entre Estado e municípios na implantação de políticas educacionais, 
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estando essa colaboração, inclusive, prevista nas normas do 
sistema estadual de ensino. O Estado dispõe de recursos técnicos e 
estruturais para operacionalizar o auxílio aos municípios, 
especialmente por meio de delegação às superintendências regionais 
de ensino e da formação de parcerias com as Prefeituras. 

Não há dúvida de que as propostas em apreço revestem-se de 
mérito incontestável, pois, com a entrada em vigor do novo Plano 
Nacional de Educação, múltiplas exigências se colocaram à frente dos 
responsáveis pela educação infantil. Sabe-se, no entanto, que muitos 
municípios carecem de recursos e orientação para alcançar 
plenamente as metas estabelecidas no plano nacional, em especial a 
de habilitação exigida para professores que atuam no nível de ensino 
referido. 

O Projeto Veredas, realizado em parceria com universidades e 
Prefeituras Municipais, tem por objetivo a oferta de formação superior 
para professores das redes estadual e municipal que atuam nas 
quatro primeiras séries do ensino fundamental. Promover o ensino 
superior não integra legalmente a competência do Estado, por isso 
este é conduzido a priorizar a formação de professores que atuam no 
ensino fundamental, atendendo aos princípios de universalização 
desse nível de ensino, obrigatório pela Constituição. 

O Estado não descarta, no entanto, a possibilidade de colaborar 
com os municípios na formação de professores para a educação 
infantil, visto que a Resolução CEE no 443, de 2001, que dispõe sobre 
a educação infantil no sistema estadual de ensino de Minas Gerais, 
prevê, no parágrafo único do art. 12, que a formação continuada de 
professores em exercício do magistério em instituições de educação 
infantil públicas será promovida pelo Estado e pelos municípios, em 
regime de colaboração. Falta, no entanto, que a vontade do Estado, 
insculpida no referido dispositivo, se traduza numa política mais 
consistente de assistência aos municípios, ainda que seja na 
ampliação da oferta do ensino médio, modalidade Normal, para os 
professores que atuam na educação infantil e que nem sequer tiveram 
a oportunidade de adquirir habilitação nesse nível de ensino. 

Da mesma forma, o acompanhamento e a avaliação das instituições 
de educação infantil integradas ao sistema estadual, na perspectiva 
de garantia da qualidade do processo de implantação do nível de 
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ensino mencionado, conforme os parâmetros definidos no Plano 
Nacional de Educação, aprovado pela Lei no 10.172, de 2001, e como 
determina a mesma Resolução n° 443, de 2001, não ocorre de forma 
satisfatória. Muitos municípios necessitam da presença mais assídua 
e mais participativa do Estado, em seus mecanismos de cooperação 
técnica e financeira, para implementação da educação infantil. 
Segundo dados fornecidos pelo Conselho Estadual de Educação, 
apenas 14 municípios possuem sistema de ensino próprio e não 
estão, portanto, sob a jurisdição da Secretaria de Estado da 
Educação, no que respeita ao acompanhamento da educação infantil. 

Assim, os pressupostos da cooperação com os municípios para 
implementação das políticas de educação infantil, incluindo-se a 
formação de professores, temas atinentes às Propostas n°s 58 e 59, 
estão definidos em legislação recente dos órgãos estaduais de 
educação, apoiada nas diretrizes do Plano Nacional de Educação. A 
extensão do cadastro escolar à faixa de O a 6 anos, como pretende o 
primeiro item da Proposta no 60, estaria, por sua vez, em consonância 
com o objetivo da Secretaria de Educação de mapear o contingente 
da população escolarizável e acompanhar o percurso escolar de cada 
aluno da rede pública, o que também proporcionaria maior 
racionalização e controle das ações de atendimento educacional. 

Considerando, dessa forma, que é recomendável que a cooperação 
técnica e financeira do Estado com os municípios deva ser 
aprimorada, em face das inegáveis dificuldades de adequar a oferta 
da educação infantil às exigências de qualidade do Plano Nacional de 
Educação, recomendamos que as propostas desse grupo figurem, no 
PPAG, por meio da inclusão de nova ação no Programa Atendimento 
à Educação Infantil, de forma a estender a colaboração do Estado 
com os municípios para a área da educação infantil. Na 
impossibilidade de a ação cobrir todo o Estado, os benefícios 
concentrar-se-ão numa faixa de municípios com baixo índice de 
desenvolvimento humano. A ação a ser criada, se aprovada, deverá 
constituir objeto de acompanhamento intensivo por parte da 
Assembléia Legislativa. 

Projeto Estruturador no 14: Universalização e Melhoria do Ensino 
Médio 

Proposta n° 54, do Conselho Municipal de Saúde. 
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- Implantação, a partir do 2° ano do ensino médio, de cursos 

técnicos nas áreas: Normal, Eletricidade, Mecânica, Contabilidade, 
Administração, Farmácia, Marcenaria, Alfaiataria, Torneiro Mecânico, 
Bombeiro Hidráulico, etc. 

Trata-se de proposta para a educação profissional, que, a partir de 
1997, passou a constituir modalidade de ensino à parte do ensino 
regular. Atualmente os cursos técnicos são oferecidos paralelamente 
ao ensino fundamental e médio ou em nível pós-médio. Anteriormente 
às mudanças instituídas pela LDB, os chamados cursos 
profissionalizantes eram oferecidos no segundo ano do ensino médio. 
Na verdade, tais cursos não preparavam de fato o jovem para o 
trabalho, pois não havia adequação da carga horária com as reais 
demandas de aprendizagem, nem professores habilitados para 
oferecer a educação profissional e a necessária correlação dos cursos 
com as necessidades do mundo do trabalho e do desenvolvimento 
tecnológico. 

Apenas muito recentemente, Minas Gerais começa a desenvolver 
novo modelo de educação profissional, com a implantação de centros 
especializados e a realização de parcerias com o Ministério da 
Educação, instituições de ensino superior e a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia. A capacitação de professores para atuar na educação 
profissional ainda é incipiente e começa a ganhar fôlego com as ações 
estaduais do Programa de Expansão da Educação Profissional, em 
parceria com o Ministério do Trabalho. 

O Programa Desenvolvimento do Ensino Profissional integra as 
metas do PPAG e da proposta orçamentária para 2004 e está 
correlacionado à ação Preparação para o Trabalho e para o 
Protagonismo Juvenil, vinculada ao Projeto Estruturador 
Universalização e Melhoria do Ensino Médio. Com essa ação, será 
dada atenção especial à formação para o trabalho, por meio da 
qualificação básica e da integração entre o ensino médio e a 
educação profissional. Na perspectiva da nova política a ser 
desenvolvida pela SEE, as dimensões de integração social e cultural e 
a prática da cidadania são incorporadas à preparação do jovem para o 
mundo do trabalho. Inclui-se entre os Objetivos Prioritários -
Orientações Estratégicas Específicas para a Educação, listados no 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, a estruturação 
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dos Centros de Formação Técnica, em parceria com a iniciativa 
privada, as entidades de classe e os municípios, para o oferecimento 
de cursos profissionais em nível pós-médio. 

Verifica-se, dessa forma, que as ações desenvolvidas ou postas em 
instrumentos de planejamento do Estado, inclusive em uma das ações 
do projeto estruturador em apreço, já satisfazem o conteúdo da 
proposta, motivo pelo qual não acatamos a sua inclusão na forma de 
emenda ao PMDI ou ao PPAG. 

Proposta no 55, da entidade Midhia e Direitos Humanos e da 
participante Luciana Moura. 

- Garantia de merenda escolar ao aluno do ensino médio. 
Essa é uma antiga e justa reivindicação da sociedade, que tem 

ganhado adesão em todo o País. O Programa Nacional de 
Alimentação Escolar atende alunos matriculados no pré-escolar e no 
ensino fundamental, por meio de execução descentralizada, a cargo 
de Prefeituras e caixas escolares. A manutenção da merenda escolar 
incentiva e muitas vezes determina a permanência do aluno na 
escola. Ocorre que as mesmas dificuldades de acesso à alimentação 
vivenciadas pelos alunos do pré-escolar e do ensino fundamental de 
classes e regiões desfavorecidas assolam também os alunos do nível 
médio de ensino, principalmente os que trabalham e precisam estudar 
no turno da noite. 

Segundo dados divulgados pelo Gerente Executivo do Projeto 
Estruturador Universalização e Melhoria do Ensino Médio, menos da 
metade da população escolarizável, na faixa de 15 a 17 anos, está 
matriculada no ensino médio, e 8,2% estão fora da escola. Diante da 
obrigação constitucional de universalização progressiva do ensino 
médio, nada mais pertinente do que estender a merenda escolar a 
esse nível de ensino, como forma decisiva de combater a evasão 
escolar e criar meios efetivos para que o aluno possa concluir seus 
estudos. Em nível federal, prepara-se nova legislação para tornar 
obrigatório o ensino médio e incluí-lo em fundo de financiamento da 
educação básica, com a extensão dos programas bolsa-escola, de 
alimentação escolar e de fornecimento de livros didáticos para essa 
faixa de ensino. Enquanto não se consolida a medida na esfera 
federal, Minas Gerais conta com recursos próprios e com o 
financiamento do Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio, 
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Dessa forma, dada a ausência de fontes de financiamento 
específicas que possam garantir a universalidade da política, 
entendemos que o programa de alimentação escolar para o ensino 
médio deva começar a ser desenvolvido de forma mais pontual. 
Recomendamos, assim, por meio de emenda ao PPAG, a inclusão de 
nova ação no Projeto Estruturador Universalização e Melhoria do 
Ensino Médio, com o objetivo de promover já em 2004 o 
desenvolvimento de projetos pilotos, cujos beneficiários seriam os 
alunos residentes em regiões de baixo IDH, em especial os alunos do 
turno noturno. Poderiam ser utilizados a estrutura e os recursos 
humanos envolvidos na gestão estadual e escolar do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar- PNAE. 

Proposta n° 56, da entidade Visão Mundial, subdividida em dois 
itens: 

- Criação, em toda a rede do ensino público, de oficinas educativas 
sobre a temática da exploração e abuso sexual de crianças e 
adolescentes. 

- Criação de cursos de formação de professores para atuar corno 
agentes de direitos da criança e do adolescente e para desenvolver 
projeto pedagógico do protagonismo juvenil, a ser discutido 
diretamente com os adolescentes. 

Os temas relacionados à proteção dos direitos da criança e do 
adolescente não integram as atividades finalísticas das políticas 
educacionais apesar de com elas interagirem. Tais temas são 
pertinentes aos programas desenvolvidos na Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Esportes com o auxílio dos conselhos 
tutelares e de proteção dos direitos da criança e do adolescente 
estadual e municipais e de outras entidades governamentais e não 
governamentais. 

A execução de programas específicos e a divulgação dos temas de 
prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes, abordada no 
item I, também está a cargo das entidades referidas, por manter 
identidade e pertinência com a temática de proteção dos direitos de 
crianças e adolescentes. 

Obviamente, os órgãos do sistema de ensino, no desenvolvimento 
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de suas políticas, devem estar integrados com as entidades de 
proteção dos direitos da criança e do adolescente e de assistência 
social, visto que a educação deve visar à formação integral da pessoa 
humana em seus vários aspectos. Vale mencionar que a Secretaria da 
Educação desenvolve o Programa Afetivo-Sexual, que propõe 
abordagens ligadas à afetividade e sexualidade, promoção da 
sociabilidade, formação de valores culturais e humanos, envolvendo a 
prevenção do uso de drogas, das doenças sexualmente 
transmissíveis, da violência sexual e da gravidez precoce. 

Com relação à proposta de formação docente para desenvolver 
projeto pedagógico visando ao protagonismo juvenil, esta já constitui 
ação do Projeto Estruturador Universalização e Melhoria do Ensino 
Médio. 

Pelas razões aduzidas, não acatamos a proposta em comento. 
Proposta no 57, da Sra. Luciana Moura (primeiro e segundo itens). 
- Fornecimento de material didático a todas as escolas públicas do 

Estado. 
- Estabelecimento de parcerias entre escolas e Estado para o 

acesso do aluno ao primeiro emprego por meio de mecanismo próprio. 
Quanto ao item I da proposta, ressaltamos que o Programa Nacional 

do Livro Didático é responsável pela distribuição, para as escolas, dos 
livros escolhidos pelos professores e Diretores entre as indicações do 
Ministério da Educação. Atualmente o Programa só atende ao ensino 
fundamental, mas, a partir do segundo semestre de 2004, será 
estendido ao ensino médio. 

No tocante ao item 2, está previsto no PMDI, no tópico Melhoria e 
Ampliação dos Serviços Públicos, constante das Iniciativas 
Estratégicas do Governo do Estado de Minas Gerais: Coordenar as 
ações de estágio e de extensão do ensino médio com os Centros 
Públicos de Promoção do Trabalho. A criação dos referidos centros 
está prevista na execução do Programa Primeiro Emprego, instituído 
pela Lei no 14.697, de 2003. O programa já está em desenvolvimento 
e pode representar para os jovens concluintes do ensino médio da 
rede pública novas oportunidades de inserção no mercado de 
trabalho. 

As dificuldades enfrentadas pelos jovens de baixa renda para 
ingressar em um emprego, além de obstar a inclusão social, 
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constituem um desestímulo ao prosseguimento dos estudos. A falta 
de qualificação dos jovens, por sua vez, representa um empecilho ao 
seu aproveitamento pelo mercado, gerando um círculo vicioso que 
dificilmente será quebrado. 

O Grupo Técnico responsável pela coordenação do Programa 
Primeiro Emprego, que conta com um representante da Secretaria da 
Educação, poderá incluir nas diretrizes e metas anuais a articulação 
com as redes públicas de ensino por meio de seus órgãos 
representativos, visando à facilitação do ingresso no mercado de 
trabalho do aluno concluinte do nível médio de ensino. A propósito, 
como forma de sugerir uma ação mais efetiva e de contornos mais 
definidos em relação ao previsto no PMDI, consideramos pertinente a 
apresentação de requerimento que tenha por objetivo o 
encaminhamento de ofício ao Secretário de Desenvolvimento Social e 
Esportes, que é responsável pela coordenação do referido Grupo 
Técnico, pleiteando a referida inclusão. 

Proposta no 60, do Fórum Mineiro de Educação Infantil (primeiro 
item). 

- Organização e coordenação de amplo debate público para 
elaboração e encaminhamento ao Conselho Estadual de Educação de 
projeto de lei que institua o Plano Estadual de Educação. 

A exigência de o Estado elaborar o Plano Estadual de Educação, de 
duração plurianual, está prevista no art. 204 da Constituição Estadual, 
bem como na Lei no 10.171, de 2001, que aprova o Plano Nacional de 
Educação. Até hoje Minas não pôde contar com um planejamento em 
médio e longo prazos que estabeleça as diretrizes e metas do Estado 
para a educação. 

Em 2001 e 2002, foi realizado o Fórum Mineiro de Educação, que 
teve por objetivo subsidiar a elaboração de um projeto de lei contendo 
as diretrizes, a estrutura orgânica e o funcionamento do Sistema 
Mineiro de Educação, como preparação também para a elaboração do 
Plano Estadual de Educação. Muitos encontros e debates foram 
realizados em todo o território do Estado, contando com grande 
mobilização e culminando com o referido documento. No entanto, 
dado o seu ingresso intempestivo no processo legislativo - no segundo 
semestre do último ano do mandato do Governador Itamar Franco -, 
não logrou ser apreciado pela Casa, sendo arquivado no final da 
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legislatura. 

De acordo com informações de um dos gerentes dos projetos 
estruturadores da área de educação, há a intenção de se elaborar o 
Plano Estadual de Educação neste mandato, com a participação dos 
setores interessados. 

Assim, caberia solicitar maior agilidade por parte dos órgãos 
responsáveis para o encaminhamento das ações demandadas na 
elaboração do referido plano e sua remessa à Assembléia Legislativa, 
como forma de consolidar as mudanças a serem promovidas pelas 
novas políticas de educação e propiciar o planejamento das metas 
com maior participação da sociedade. 

Dessa forma, acatamos a Proposta no 60 na forma de um 
requerimento, solicitando o envio de ofício à Secretária da Educação, 
com o objetivo de que sejam encaminhadas as decisões para 
elaboração, apresentação e discussão nesta Casa, em tempo hábil, 
do Plano Estadual de Educação. 

Projeto Estruturador no 15 - Inclusão Digital 
Proposta no 61, do Sr. Alberto Luiz Alves Viotti. A proposta se 

desdobra em três itens: 
- Inclusão, no escopo da ação Criação do Portal da Cidadania, do 

objetivo de concessão de acesso irrestrito ao "site" da Imprensa 
Oficial, disponibilizando especialmente as informações referentes às 
publicações oficiais do Estado. 

- Participação do Governo para se aprovar na Assembléia 
Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a utilização preferencial 
de "software livre" na administração pública. 

- Criação no projeto estruturador da ação "Promoção de 'software' 
livre". 

É importante lembrar que, de aproximadamente cinco anos para cá, 
impediu-se o acesso virtual gratuito às publicações oficiais do Estado, 
veiculadas pelo jornal "Minas Gerais". Esse fato certamente 
representou um retrocesso para a sociedade no que diz respeito à 
transparência dos atos emanados do poder público, pressuposto 
indispensável ao processo de consolidação da democracia. Ademais, 
é exigido do cidadão estar ciente das normas e atos oficiais que se 
relacionam direta ou indiretamente a interesses individuais e coletivos 
que se subordinam a uma regulação estatal, não podendo o cidadão 
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Portanto, a proposta é bastante oportuna, e seu atendimento 
contaria com o endosso de um grande número de cidadãos, que 
necessitam, freqüentemente ou de forma mais esporádica, consultar 
as publicações oficiais. O impacto nas receitas da Imprensa Oficial 
(excluídos os encargos previdenciários) da promoção do acesso 
virtual livre ao órgão oficial dos Poderes do Estado seria de apenas 
1 , 15%, conforme os dados apresentados na proposta orçamentária 
para 2004. 

Dessa forma, consideramos conveniente acatar o item 1 da 
proposta, na forma de emenda ao PPAG, porém, incidindo sobre o 
Programa no 287 - Governança Eletrônica -, cuja execução é de 
responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. 

Sobre os itens 2 e 3 da proposta, cabe esclarecer primeiramente 
que se entende por "software livre" o programa que permite o acesso 
irrestrito ao código-fonte e a sua alteração de acordo com as 
necessidades dos usuários, que podem executar o programa com 
qualquer propósito e distribuí-lo a outros usuários. 

Não resta dúvida de que a opção por programas livres importa 
redução do custo no processo de informatização do Estado. A cada 
novo equipamento que o órgão público adquire, o Estado deve pagar 
a licença para instalar os programas que pretende utilizar, custos que 
se vêm elevando de forma acentuada. Não obstante, a realidade da 
aplicação de programas livres em larga escala na administração 
pública requer estudo acurado sobre as condições de sua 
operacionalização, suas vantagens e desvantagens, limitações, 
benefícios e eventuais prejuízos. 

Segundo informações obtidas junto à Gerência Executiva do Projeto 
Estruturador Choque de Gestão, a adoção de "softwares" livres na 
administração pública está sendo estudada pela Diretoria de 
Governança Eletrônica da Secretaria de Planejamento e Gestão, à 
qual cabe planejar e propor normas, políticas e diretrizes relativas às 
atividades de gestão, integração e disseminação de informações 
públicas, assim como a gestão de infra-estrutura tecnológica no 
âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional. 

O Projeto de Lei n° 157/2003, que dispõe sobre a utilização de 

L--------0------__J 



957 
programas de informática livres na administração pública estadual, 
está tramitando em 1 o turno, tendo recebido pareceres favoráveis das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. 
Resta aguardar que o processo legislativo seja concluído. Foge à 
alçada dos instrumentos de planejamento de ações governamentais o 
manejo político em favor da aprovação de proposições legislativas. 

A promoção do uso do "software" livre, conforme o item 3 da 
proposta, constituiria ação posterior à adoção dos programas livres na 
administração, que dependerá ou de decisão advinda da própria 
administração, após os estudos necessários, ou de obrigação legal, 
em decorrência da aprovação e sanção do Projeto de Lei n° 157/2003. 

Assim, pelos motivos expostos, não acatamos os itens 2 e 3 da 
proposta. 

Proposta no 62, da entidade Midhia e Direitos Humanos, subdividida 
em 2 itens: 

- Criação de núcleos de informática nas escolas públicas, com a 
instalação de equipamentos de forma a garantir o acesso à Internet 
para professores e alunos e não somente para os diretores. 

- Criação da Internet Cidadã nos órgãos públicos e, em especial, na 
Assembléia Legislativa para que os líderes comunitários e 
representantes sociais possam melhor desenvolver seus trabalhos. 

O disposto no item 1 já está atendido pelas ações Escolas em Rede 
no Ensino Fundamental e Sistema de Apoio à Atividade Docente no 
Ensino Médio, ambas vinculadas ao Projeto Estruturador 
Universalização e Melhoria do Ensino Médio. A primeira ação prevê o 
acesso de professores e alunos a projetos didáticos disponibilizados 
na Internet. A segunda institui serviço de apoio pedagógico e 
orientação profissional ao professor, presencial e a distância, com 
banco de dados acessíveis via Internet. 

Pode-se dizer que o segundo item da proposta também já está 
atendido, em sua essência, ou seja, quanto à ampliação do acesso à 
Internet aos cidadãos, por pelo menos duas ações do Projeto 
Estruturador Inclusão Digital: criação do Banco de Dados Social, a ser 
alimentado com informações atualizadas de interesse dos cidadãos; e 
criação do Portal da Cidadania, que pretende, de forma unificada, 
gerar conhecimento e promover a inclusão digital e social. 

Proposta n° 63, da Comissão Especial da UEMG e da Frente 
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Parlamentar Pró-UEMG. 

- Inclusão da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -
como novo projeto estruturador da área de educação. 

No Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado- PMDI -, assevera-
se que "a carteira de projetos estruturadores deve ter 'poder de 
arraste' de outras iniciativas públicas e privadas, capazes de 
multiplicar seus efeitos, bem como de mobilizar a sociedade para a 
construção compartilhada do futuro desejado". Outrossim, "por seu 
caráter estratégico e função de 'alavancagem' de um conjunto de 
iniciativas, o projeto estruturador deve ser submetido a um processo 
de gerenciamento intensivo e diferenciado das demais atividades". 

Tais características certamente tiveram poder atrativo sobre os 
parlamentares proponentes da inclusão da UEMG no foco dos 
projetos estruturadores, haja vista que a Universidade, que nunca 
recebeu a necessária atenção do Poder Executivo nestes 14 anos de 
sua criação, vislumbraria a possibilidade de se tornar finalmente um 
projeto prioritário de governo. 

No entanto, os projetos estruturadores da área de educação buscam 
consubstanciar as políticas do Estado em sua área de competência 
constitucional: assegurar o ensino fundamental e universalizar 
progressivamente o ensino médio. Nem poderia ser de outra forma, 
dada a necessidade absoluta de conciliar o investimento nos setores 
prioritários com a flagrante escassez de recursos que caracteriza a 
conjuntura atual das finanças do Estado. A educação básica precisa, 
no menor espaço de tempo possível, ser universalizada e ter sua 
qualidade aprimorada, para que possa cumprir de forma plena o seu 
papel precípuo, que é o desenvolvimento da pessoa, sua formação 
para o exercício da cidadania e sua preparação para o trabalho e para 
estudos posteriores, metas que ainda requerem um esforço intenso e 
contínuo do poder público e da sociedade. 

Por outro lado, muito já se discutiu, nesta Casa Legislativa, acerca 
da realidade da UEMG. A importância de se defender a sua 
manutenção e desenvolvimento como projeto estratégico de expansão 
do ensino superior e integração regional é uma unanimidade entre os 
parlamentares, com o endosso da sociedade. 

Por essas razões, apesar de não acatarmos a idéia da inclusão da 
UEMG como um novo projeto estruturador, defendemos a seguinte 
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proposta: 

1 - Seja criado um novo programa no PPAG voltado ao 
fortalecimento das unidades do interior agregadas à UEMG, a ser 
financiado com recursos não orçamentários, objetivando a ampliação 
e diversificação da oferta de cursos e a abertura de oportunidades aos 
alunos economicamente hipossuficientes. Os recursos para a 
implementação do programa seriam oriundos de parcerias com 
entidades públicas e privadas. As parcerias com a iniciativa privada 
poderiam ser induzidas e formatadas conforme o Programa de 
Parcerias Público-Privadas, alternativa defendida pelo Governo atual 
para desonerar o Estado, incrementando, ao mesmo tempo, o alcance 
e a qualidade dos serviços públicos; 

2 - o programa cuja criação ora propomos seja, se aprovado, objeto 
de um acompanhamento intensivo da Assembléia Legislativa, bem 
como o Programa no 158 - Construção do Campus de Belo Horizonte 
da UEMG; 

3 - seja incluída no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI -, entre as metas de planejamento para as áreas de educação e 
de ciência e tecnologia, a consolidação da UEMG. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de Ação 

Legislativa n°S 55, 58, 59, 60 (item 1) e 61 (item 1) na forma, 
respectivamente, das Emendas n°s 1 a 3 ao Projeto de Lei no 
1.118/2003, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação 
Governamental - PPAG -, e da Proposta n° 63, na forma da Emenda 
no 4 ao Projeto de Lei no 1 . 117/2003, que dispõe sobre o Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado- PMDI -, e da Emenda no 5 ao 
Projeto de Lei n° 1 .118/2003; pela aprovação das Propostas de Ação 
Legislativas n°s 57 (item 2) e 60 (item 2), na forma de requerimentos 
que serão apresentados em Plenário, e pelo não-acolhimento das 
Propostas de Ação Legislativa n°s 52, 53, 54, 56, 57 (item 1 ), 61 (itens 
2 e 3) e 62. 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.118/2003 
EMENDA No 1 

Acrescente-se ao Programa no 0310- Universalização e Melhoria do 
Ensino Médio, pág. 147, Anexo I, a ação "Alimentação Escolar para o 
Ensino Médio", com as metas descritas a seguir. A referida ação 
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também deverá ser acrescida à descrição do Projeto Estruturador 
no 14 - Universalização e Melhoria do Ensino Médio, pág. 38, tópico 
"Carteira de Projetos Estruturadores". 

• -A Tabela da Emenda no 1 foi publicada na edição do "Diário do 
Legislativo" do dia 14.11.2003. 

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 no 031 O, passam a vigorar 
com as metas financeiras a seguir discriminadas: 

EMENDA N°2 
Acrescente a ação "Cooperação entre Estado e Município para o 

Desenvolvimento da Educação Infantil" ao Programa no 0179 -
Desenvolvimento da Educação Infantil, pág.197, Anexo I, conforme a 
descrição a seguir. 

* - A Tabela da Emenda no 2 foi publicada na edição do "Diário do 
Legislativo" do dia 14.11.2003. 

As seguintes adaptações deverão ser efetuadas: 
A ação P025 - Apoio aos municípios em obras de infra-estrutura, 

que integra o Programa no 00141 - Edificações Públicas, passa a 
vigorar com as metas financeiras a seguir discriminadas: 

EMENDA N°3 
Inclua-se, no Programa 0287 - Governança Eletrônica, pág. 376, 

Anexo I, a ação "Promoção do Acesso Virtual Livre ao Jornal Minas 
Gerais", a seguir descrita: 

• - A Tabela da Emenda n° 3 foi publicada na edição do "Diário do 
Legislativo" do dia 14.11.2003. 

A seguinte adaptação deverá ser efetuada: 
A ação P988 - Rede de Serviços Públicos, que integra o Programa 

0287 - Governança Eletrônica, passa a vigorar com a metas 
financeiras discriminadas a seguir: 

EMENDA N° 4 AO PROJETO DE LEI W 1.117/2003 
Na pág. 91, item 6.3- "Melhoria e Ampliação dos Serviços Públicos", 

integrante dos "Objetivos Prioritários", inclua-se, ao final do parágrafo 
que se inicia por "Na área de educação ... ", a seguinte expressão: 

"A Universidade do Estado de Minas Gerais será revitalizada, com a 
construção do 'campus' de Belo Horizonte e a ampliação da 
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participação dos 'campi' agregados no processo de 
democratização do acesso ao ensino superior.". 

No Anexo "Iniciativas Estratégicas do Governo do Estado de Minas 
Gerais", pág. 110, item 3.3- Educação, integrante do tópico "Melhoria 
e Ampliação dos serviços públicos", inclua-se o seguinte item 12: 

12 - Construir o 'campus' de Belo Horizonte da Universidade do 
Estado de Minas Gerais e promover meios de ampliar o acesso do 
aluno carente aos cursos oferecidos pelas unidades agregadas.". 

EMENDA No 5 AO PROJETO DE LEI N° 1.118/2003 
Acrescente-se ao Anexo I, "Melhoria e Ampliação dos Serviços 

Públicos", o programa "Apoio aos 'campi' agregados à UEMG", 
conforme descrição a seguir: 

Programa - Apoio aos "campi" agregados à UEMG. 
Órgão: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. 
Unidade responsável: 2351 Universidade do Estado de Minas 

Gerais. 
Objetivo: ampliar a oferta de vagas e cursos nas unidades 

agregadas, de acordo com as vocações de cada região-sede, 
fomentar projetos de pesquisa e extensão e facilitar o acesso do aluno 
carente aos cursos oferecidos. 

* - A Tabela da Emenda no 5 foi publicada na edição do "Diário do 
Legislativo" do dia 14.11.2003. 

Sala das Comissões, 11 denovembro de 2003. 
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Leonardo 

Quintão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 575/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei ora 
analisado, objetiva declarar de utilidade pública o Centro Comunitário 
de Matias Barbosa, com sede nesse município. 

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

Fundamentação 
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O Centro Comunitário de Matias Barbosa possui como principal 

objetivo proporcionar proteção e assistência a pessoas carentes e 
desamparadas, principalmente crianças e idosos. 

Para lograr suas metas, incumbe-se de oferecer-lhes: alojamento e 
alimentação adequados; cuidados médicos, odontológicos e 
psicológicos; atividades educacional, cultural, esportiva e de lazer; 
orientação espiritual, preservando a identidade de cada um; promoção 
do seu bem-estar, assegurando-lhes a integridade e dignidade. 

Pelas ações empreendidas, que redundam em benefícios para a 
comunidade, consideramos a entidade merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

575/2003. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 952/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei no 952/2003, do Deputado Leonardo Moreira, visa 

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro do 
Alto - AMBA -, com sede no Município de Ouro Fino. 

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

Fundamentação 
A Associação dos Moradores do Bairro do Alto, com sede no 

Município de Ouro Fino, tem por finalidade promover melhorias para a 
comunidade. Dessa forma, oferece diversos cursos, realiza 
campanhas e mutirões. Com o propósito de atender a crescentes 
demandas, pode criar novas unidades de atendimento, como creches 
e escolas. 

É importante salientar que ela foi instituída a partir da necessidade 
premente de dotar o aludido bairro de alguns serviços que ali não são 
oferecidos. 
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Por tais motivos, a aprovação deste projeto de lei, em nosso 
entendimento, faz justiça ao seu trabalho. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 952/2003. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 980/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, da Deputada Jô Moraes, possui por 

objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 
Henrique Sapori, com sede no Município de Ribeirão das Neves. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda no 1, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária do Conjunto Henrique Sapori, com sede 

no Município de Ribeirão das Neves, fundada em 12/1/86, possui 
caráter assistencial, cultural e de promoção humana. 

Presta relevantes serviços às pessoas carentes da região onde se 
situa, com múltiplas iniciativas visando combater a fome e a pobreza e 
acolher os desamparados. Também promove atividades culturais e 
incentiva a solidariedade e a integração entre os moradores. 

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

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

980/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Alencar da Silveira Jr., relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 963/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Célio Moreira, pretende 

seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do 
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Bairro Maciel - ACOBAM -, com sede no Município de Corinto. 

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

Fundamentação 
A referida entidade tem por objetivo lograr o desenvolvimento do 

Bairro Maciel, em Corinto. 
As obras de infra-estrutura são executadas tendo em vista a 

melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade, depois de 
constatadas suas reais necessidades. 

No contexto social, atua para minimizar o sofrimento humano 
através do combate à torne e à miséria, bem como para amparar a 
maternidade, a infância e a velhice. 

Representar a comunidade junto a órgãos públicos e privados, 
fazendo reivindicações diversas, é, também, uma das suas metas. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

963/2003. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Elmiro Nascimento, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
1.043/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Doutor Ronaldo, pretende 
declarar de utilidade pública a entidade Obras Sociais São José 
Operário de Sete Lagoas, com sede nesse município. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade é voltada para o atendimento a crianças 

carentes, cujos pais não dispõem de recursos próprios para satisfazer 
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as suas necessidades básicas. 

Dessa forma, propicia-lhes educação, alimentação e assistência 
médica e odontológica para que tenham condições de participar de 
atividades esportivas, culturais e de lazer. 

O seu trabalho é executado com base nos princípios da ética e da 
cidadania, pois objetiva garantir às crianças o direito de crescerem e 
se desenvolverem em um ambiente saudável, o mais próximo possível 
de uma família bem estruturada e harmônica. 

Vê-se, portanto, que a entidade se faz merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1 . 043/2003. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Elmiro Nascimento, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.049/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do Projeto de Lei n° 
1 .049/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Ação 
Feminina de Assistência Social Vigésimo Nono Batalhão de Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais - AFAS 29° BPM -, com sede no 
Município de Poços de Caldas. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda no 1. 
Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade possui como objetivo principal a prática da 

assistência social e da promoção humana. Dessa maneira, procura 
abrigar pessoas idosas, crianças e adolescentes, proporcionando-lhes 
assistência médica e dentária. Busca a erradicação da pobreza em 
todos os níveis, podendo, para tanto, distribuir cestas básicas, 
vestuário, material de construção e material escolar. 

As suas iniciativas, de natureza filantrópica, são executadas com 
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Por tais motivos, a aprovação deste projeto de lei, no nosso 
entendimento, é justa e necessária. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1 .049/2003 com a 

Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.076/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Roberto Carvalho, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação da 3• Idade do Conjunto 
Jatobá IV, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após sua publicação, a matéria foi examinada preliminarmente pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, 
constitucional e legal. Vem ela agora a este colegiado para 
deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Associação da 3" Idade do Conjunto Jatobá IV é uma entidade 

civil sem fins lucrativos, que busca desenvolver um importante 
trabalho na área educacional, cultural, desportiva e de lazer, voltado 
especialmente para as pessoas da terceira idade, contribuindo para 
melhorar a sua qualidade de vida. 

Saliente-se, por oportuno, que sua diretoria e Conselheiros não são 
remunerados pelo exercício de suas funções. Ademais, em caso de 
sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a instituição 
congênere que tenha registro no Conselho Nacional de Assistência 
Social. 

Pelo que foi exposto, a consideramos plenamente habilitada a 
receber o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Levando-se em consideração a exposição de motivos, opinamos 

pela aprovação do Projeto de Lei no 1.076/2003. 
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Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.077/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Sidinho do Ferrotaco, o projeto de lei em 
tela pretende declarar de utilidade pública a entidade Obras Sociais 
Nossa Senhora Medianeira - OSNSM -, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

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

Fundamentação 
Fundada em 20/6/82, a entidade Obras Sociais Nossa Senhora 

Medianeira, sem fins lucrativos, tem como objetivo principal a 
promoção de atividades sociais e educacionais visando à melhoria na 
qualidade de vida dos moradores do Bairro Santa Efigênia, em 
especial, das crianças carentes. 

Para execução de seus projetos, procura firmar convênios com 
associações congêneres, autarquias e entidades religiosas, que lhe 
fornecerão suporte para várias atividades. 

Vemos, assim, habilitada a referida instituição à outorga do título de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.077/2003. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.086/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Zé Maia, a proposição em exame objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Elohim, com 
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sede no Município de Betim. 

Após a sua publicação, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

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

Fundamentação 
A entidade em causa tem por objetivo lograr o desenvolvimento do 

município onde se situa. 
As obras de infra-estrutura ali executadas objetivam a melhoria da 

qualidade de vida de toda a comunidade, depois de constatadas suas 
necessidades. 

No contexto social, atua para minimizar o sofrimento humano por 
meio do combate à fome e à miséria, bem como para amparar a 
gestante, a criança e o idoso. 

Representar a comunidade junto a órgãos públicos e privados, 
fazendo reivindicações diversas, é, também, uma das metas da 
Associação. 

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

1.086/2003. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.105/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe 
tem por escopo seja instituído o Dia Estadual do Biomédico, a ser 
comemorado anualmente em 20 de novembro. 

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar 
da matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com a Emenda no 1, que apresentou. 

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a proposição, nos 
termos do art. 102, XI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Cabe esclarecer que o objetivo da referida emenda foi tão-só atribuir 
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ao art. 1 o redação condizente com a boa técnica legislativa, pelo 
que somos de acordo com o seu acato. 

A intenção de se prestar homenagem ao profissional ligado à 
Biomedicina revela-se bastante oportuna ao lembrarmos que ele, com 
senso crítico e calcado no empirismo científico, tem contribuído 
decisivamente para aprimorar os serviços médicos, o que o torna de 
especial importância para a melhoria de qualidade de vida da 
população. 

De fato, pode-se afirmar que esse profissional possui sólida 
formação técnica, que inclui o conhecimento da estrutura e fisiologia 
do organismo humano, dos princípios básicos de ação de drogas e 
fármacos, dos métodos de investigação e de análise complementares 
de diagnósticos e de outros de interesse para o saneamento e o meio 
ambiente. 

Por estar dotada desses conhecimentos, a categoria tornou-se 
indispensável na busca de soluções relativas à saúde e à segurança 
humana. 

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

Projeto de Lei no 1 . 1 05/2003 com a Emenda n° 1 , apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator - Carlos 

Pimenta. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.169/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Cecília Ferramenta, visa 

declarar de utilidade pública a Creche Berçário Jardim de Luz - CBJL -
, com sede no Município de lpatinga. 

Submetida a matéria preliminarmente à Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
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Apoiada em consagrados princ1p1os humanitários, a Creche 

Berçário Jardim de Luz ampara e educa crianças necessitadas na 
faixa etária de 4 meses a 3 anos, proporcionando-lhes abrigo, 
alimentação, lazer e assistência psicológica, que são imprescindíveis 
à formação de uma infância sadia. 

Para empreender tais atividades, procura parceria com 
estabelecimentos congêneres e órgãos públicos que atuam 
diretamente na área de assistência à criança, de forma a atualizar 
suas diretrizes de trabalho e a captar recursos para realização de 
suas finalidades específicas. 

Pelos princípios que norteiam a entidade, acreditamo-la merecedora 
do título de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.169/2003. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Alencar da Silveira Jr., relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.171/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Djalma Diniz, propõe seja 
declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Vargem Alegre, com sede nesse município. 

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

Fundamentação 
A APAE de Vargem Alegre sintetiza o seu espírito filantrópico no 

trabalho que realiza em prol do excepcional. 
Entre os serviços a ele prestados, destaca-se a promoção de 

medidas de âmbito municipal que visam assegurar-lhe perfeito 
ajustamento e bem-estar, além da coordenação e execução dos 
programas oriundos da Federação das APAEs do Estado e da 
Federação Nacional das APAEs. 
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Tais atividades a tornam merecedora do título declaratório de 

utilidade pública. 
Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.171/2003. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Elmiro Nascimento, relator. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 177/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição em epígrafe, do Deputado Ricardo Duarte, decorrente 
do desarquivamento do Projeto de Lei no 2.061/2002, dispõe sobre 
critérios de concessão de serviços e sobre lanches e bebidas nas 
unidades educacionais e de ensino. 

A matéria foi encaminhada preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, 
juridicidade e legalidade na forma do Substitutivo no 1 , que 
apresentou. 

Vem agora o projeto à Comissão de Educação Cultura, Ciência e 
Tecnologia para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 
102, VI, "a", c/c o art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Vivemos no País uma situação de contraste: em contraposição à 

conjuntura de mais de 45 milhões de pessoas que consomem menos 
calorias que o necessário, há um universo preocupante de pessoas 
obesas. Cerca de 70 milhões de brasileiros estão acima do peso, 
segundo pesquisa realizada pela Força-Tarefa Latino-Americana de 
Obesidade. Mas o grande impacto das últimas estatísticas está na 
constatação de que as maiores vítimas da obesidade são as crianças 
e os adolescentes. Enquanto na década de 80 esse grupo totalizava 
3%, hoje estima-se em 15% o percentual de crianças e adolescentes 
brasileiros obesos. Esses dados caracterizam a prevalência da 
obesidade infanto-juvenil como uma questão de saúde pública, com 
proporções epidêmicas. Minas Gerais não é uma exceção nessa 
conjuntura. 

A obesidade não pode mais ser avaliada apenas como um problema 
estético. Há dois outros aspectos fundamentais a serem considerados. 
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O primeiro relaciona-se à situação psicossocial dos estudantes 
obesos, que, normalmente, têm problemas familiares, dificuldade de 
integração na escola e baixa auto-estima. Muitos chegam a sofrer 
discriminação por parte dos colegas • devido à estigmatização social 
da obesidade · e podem desenvolver distúrbios emocionais que talvez 
os prejudiquem pelo resto de suas vidas. 

O segundo aspecto diz respeito ao risco à saúde que a obesidade 
infanto-juvenil oferece. Grande parte dos alimentos excessivamente 
calóricos apresenta baixo valor nutricional, o que acarreta associação 
de gordura a insuficiência de elementos essenciais ao organismo, 
como vitaminas, ferro etc. Conforme amplamente documentado na 
literatura médica, o distúrbio nutricional pode determinar para crianças 
e adolescentes o aparecimento de diversos males, entre os quais 
problemas ortopédicos e respiratórios, infecções fúngicas da pele, 
aumento dos níveis de colesterol e dos triglicérides, predisposição a 
hipertensão arterial e dislipidemias. Um dado alarmante diz respeito 
ao diabetes tipo 2, por exemplo, · até pouco tempo considerado 
patologia de adultos • hoje diagnosticado cada vez mais em crianças e 
adolescentes, em decorrência da obesidade infantil. 

Ao mesmo tempo, a obesidade não é patologia isolada. Está 
associada à ocorrência de diversas doenças na fase adulta, como, por 
exemplo, complicações cardiovasculares, que ocupam o primeiro 
lugar em causas de morte no País. Ressalte-se ainda que o ganho de 
peso excessivo na infância é preocupante devido ao fato de que o 
desenvolvimento da celularidade adiposa nesse período é 
determinante para os padrões de composição corporal de um 
indivíduo adulto. Estima-se que 80% dos adolescentes obesos 
permanecerão nessa condição na vida adulta. Não é sem motivo, 
portanto, que a Organização Mundial da Saúde recomenda que os 
países dêem máxima prioridade à prevenção da obesidade em 
crianças e adolescentes. 

Diante desse quadro, a escola não pode abdicar de seu papel de 
transformar atitudes e comportamentos dos estudantes em relação a 
sua nutrição. E o Estado não pode deixar de cuidar desse aspecto na 
educação dos alunos da sua rede de ensino, em particular devido ao 
aumento do número de obesos que vem ocorrendo em todas regiões 
e em todas as classes sociais, conforme verificado em pesquisa de 
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padrão de vida realizada pelo IBGE. 

A alimentação na escola privada se dá pela compra de alimentos na 
cantina escolar. Quanto à escola pública, é sua obrigação oferecer a 
merenda escolar, que, desde a Constituição Federal de 1988, passou 
a ser direito de todos os alunos da educação infantil e do ensino 
fundamental. Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE - são repassados à Secretaria da Educação e às 
Prefeituras, de acordo com o número de matrículas, com a orientação 
de que seja oferecida a todos uma refeição diária com aporte calórico-
protéico mínimo (15% das necessidades diárias), durante os 200 dias 
letivos. Apesar disso, enquanto muitos meninos e meninas têm na 
merenda escolar a única refeição do dia, muitos optam por substituí-la 
por alimentos comprados nas cantinas escolares. Essas cantinas são, 
na maior parte das vezes, terceirizadas. Diante dessa realidade, o 
Projeto de Lei no 177/2003 estabelece critérios de controle não da 
merenda escolar, distribuída gratuitamente aos estudantes e 
controlada por diversas instâncias, inclusive pelo Conselho de 
Alimentação Escolar, mas da merenda adquirida pelos jovens nas 
cantinas existentes no estabelecimento educacional. 

A proposição, que decorre do desarquivamento do Projeto de Lei no 
2.061/2002, opta por uma medida restritiva, ao vedar a 
comercialização, nas cantinas escolares, de alimentos caloricamente 
densos e pobres em micronutrientes, como salgadinhos, refrigerantes, 
balas etc. Aparentemente inspirou-se na Lei no 12.061, de 18/12/2001, 
de Santa Catarina. Essa lei está sendo questionada na justiça pela 
Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação - ABIA. Ao se 
pronunciar sobre a ação impetrada, o Tribunal de Justiça catarinense 
negou a liminar, mas ressaltou o confronto das diretrizes 
constitucionais em questão: de um lado, o princípio do livre comércio, 
de outro, a garantia à saúde. Ainda não houve o julgamento do mérito. 

Na apreciação do Projeto de Lei no 177/2003, a Comissão de 
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, elaborado 
quando da análise do Projeto de Lei no 2.061/2002, alegando: " ... não 
sendo de nossa competência avaliar as razões que levaram a 
comissão de mérito a propor outro substitutivo, reproduzimos, em 
linhas gerais, os fundamentos e a conclusão do parecer desta 
Comissão aprovado em 2002 ... ". 
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Diante dessa referência, passamos a esclarecer os motivos que 

levaram a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia a 
rejeitar o Substitutivo n° 1 e a apresentar o Substitutivo no 2, que será 
reapresentado ao final deste parecer, com pequenas alterações, uma 
vez que as razões que o fundamentaram ainda prevalecem. 

O Substitutivo no 1 fixou-se em algumas providências propostas pelo 
projeto original, em particular na questão da exigência de alvará 
sanitário. Por outro lado, transferiu para regulamento a definição dos 
produtos cuja comercialização deveria ser vedada e daqueles cuja 
oferta seria obrigatória, sem especificar qual seria o órgão 
responsável por elaborar esse regulamento. 

Quanto ao alvará sanitário, não há, s.m.j., qualquer necessidade de 
se fazer uma nova norma para prever essa exigência, por já existir 
expressa determinação legal quanto à matéria. O Código de Saúde do 
Estado - Lei no 13.317, de 24/9/99, estabelece que são sujeitos ao 
controle sanitário os estabelecimentos de serviço de interesse da 
saúde, entre os quais se incluem os de ensino fundamental, médio, 
superior, as pré-escolas e creches e os que oferecem cursos não 
regulares. O art. 85 da citada lei determina expressamente que 
aqueles estabelecimentos funcionarão mediante alvará sanitário 
expedido pela autoridade sanitária competente, com validade para o 
ano de seu exercício, condicionada a sua renovação aos requisitos 
técnicos exigidos e à inspeção. O Código de Saúde prevê, ainda, as 
penas por infração sanitária, que vão desde a advertência até a 
interdição do estabelecimento. 

Quanto à vedação de se comercializarem determinados produtos 
nas cantinas escolares, deve-se considerar que a proibição não 
garante melhor qualidade alimentar aos estudantes. Na opinião dos 
especialistas, devem-se evitar restrições radicais de determinados 
alimentos, pois o efeito da proibição pode ser exatamente o estímulo 
ao consumo daqueles produtos que se deseja retirar da alimentação 
diária. 

O que deve ser feito, portanto, é possibilitar ao estudante acesso à 
educação alimentar. Ao apresentar o Substitutivo no 2, a Comissão de 
Educação visa à retomada do objeto primordial da proposição, apenas 
substituindo o caráter proibitivo pelo educativo. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
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Fundamental, é papel da escola formar alunos com conhecimentos 
e capacidades que os tornem aptos a discriminar informações, 
identificar valores agregados a essas informações e realizar escolhas. 
No que concerne à saúde, assim estabelecem os Parâmetros: 
"Atitudes favoráveis ou desfavoráveis à saúde são construídas desde 
a infância através da identificação com valores observados em 
modelos externos ou grupos de referência. A escola cumpre papel 
destacado na formação dos cidadãos para uma vida saudável, na 
medida em que o grau de escolaridade em si tem associação 
comprovada com o nível de saúde dos indivíduos e grupos 
populacionais. Mas a explicitação da educação para a saúde como 
tema do currículo eleva a escola ao papel de formadora de 
protagonistas - e não pacientes - capazes de valorizar a saúde, 
discernir e participar de decisões relativas à saúde individual e 
coletiva. Portanto, a formação do aluno para o exercício da cidadania 
compreende a motivação e a capacitação para o autocuidado, assim 
como a compreensão da Saúde como direito e responsabilidade 
pessoal e social." Especificamente quanto à educação alimentar, a 
recomendação é que se deve evitar assumir linhas prescritivas e 
generalizadas, privilegiando-se as diferenças regionais, culturais, 
socioeconômicas e até individuais no ambiente escolar. Assim, devido 
à complexidade da etiologia da obesidade e às melhores opções 
pedagógicas, recomenda-se uma abordagem interdisciplinar, com 
ações permanentes. 

A educação alimentar, a ser ministrada de forma transversal, ou 
seja, no conteúdo das diversas disciplinas, deve iniciar-se na pré-
escola e percorrer toda a educação básica, tendo como objetivo 
estimular hábitos nutricionais sadios e atividades físicas, associando o 
saudável ao agradável. 

Experiências isoladas de educação alimentar vêm sendo 
desenvolvidas satisfatoriamente em diversas escolas públicas e 
privadas do País. Em linhas gerais, as principais diretrizes são: 
oferecimento, pela cantina, de alternativas de alimentos saudáveis e 
diversificados, apresentados de forma atraente e colorida, sem 
qualquer proibição de outros alimentos; destaque dos alimentos 
nutritivos, como sanduíches naturais, frutas, iogurtes, etc., evitando a 
exposição de refrigerantes, frituras e doces; colocação de cartazes 
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esclarecedores sobre a quantidade de calorias dos alimentos e o 
esforço físico necessário para perder aquelas calorias; realização de 
atividades culinárias ou cultivo de hortas com os alunos; restrição à 
propaganda de alimentos não nutritivos, dentro do ambiente da 
escola; ação conjunta dos professores de diversas matérias para, no 
desenvolvimento de cada disciplina, exemplificar e insistir na 
importância do cuidado com o corpo, com a alimentação. 

A implementação da educação nutricional nas escolas prescinde de 
grande aporte de recursos financeiros extraordinários. Pelo fato de as 
cantinas serem terceirizadas, os contratos podem prever exigências 
para a garantia do oferecimento diversificado de alimentos e da 
apresentação com realce daqueles mais saudáveis. Por outro lado, 
parcerias com entidades governamentais ou não-governamentais 
podem ser altamente produtivas, em especial com universidades ou 
faculdades que ofereçam curso de nutrição. Os futuros nutricionistas e 
nutrólogos podem estagiar nas escolas e contribuir para o implemento 
da educação alimentar, orientando os professores, alunos e a 
comunidade escolar. 

Para finalizar, cumpre destacar outros ganhos paralelos ao se 
acrescentar a educação alimentar e nutricional na educação dos 
nossos jovens. A educação alimentar tem uma relação direta com a 
educação ambiental. Ao incentivar a utilização de frutas, leguminosas, 
cereais e alimentos caseiros no lanche escolar, colabora-se com a 
conscientização de que quanto mais natural for a nossa alimentação, 
mais saúde teremos e menos lixo será produzido, o que contribui para 
a reintegração do elemento humano ao meio ambiente. Por outro lado, 
ao aprender a cuidar de seu corpo e a preferir alimentos saudáveis, o 
jovem fica menos suscetível aos vícios. Nesse aspecto, cumpre 
destacar que, pelo menos no que concerne à rede pública estadual, 
não há necessidade de se fazer qualquer referência a bebidas ou 
cigarros, tendo em vista as disposições da Lei no 12.171, de 31/5/96, 
que proíbe a venda desses produtos nas escolas públicas de ensino 
fundamental e médio. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo no 1 e 

pela aprovação do Projeto de Lei no 2.061/2002 na forma do 
Substitutivo no 2, que apresentamos a seguir. 
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SUBSTITUTIVO N° 2 

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. 1 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. 2° - Os programas de educação alimentar e nutricional a serem 
desenvolvidos nas escolas terão como diretrizes básicas: 

I - a oferta de alimentos saudáveis e variados pelas cantinas, nas 
unidades escolares onde houver a comercialização de lanches, 
criando-se alternativas que valorizem as peculiaridades locais e que 
se adaptem às condições socioeconômicas dos alunos; 

11 - a integração pedagógica com os temas transversais relacionados 
à saúde e à educação ambiental constantes nas propostas 
curriculares das escolas; 

111 - a conscientização das 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 da 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 hortas, 
exposição de vídeos e programas veiculados pelos órgãos de 
educação e saúde, pesquisas, palestras, entre outros recursos que 
possam ser disponibilizados em cada escola; 

V - a realização de parcerias com entidades governamentais e não-
governamentais. 

Art. 3° - Serão viabilizadas 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. 

978 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei noventa dias após 
a 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, 12 de novembro de 2003. 
Ana Maria Resende, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonídio 

Bouças. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 211/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado José Milton, torna obrigatória a 
exibição de filme publicitário que esclareça as conseqüências do uso 
de drogas, antes das sessões principais, em todos os cinemas do 
Estado. 

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Vem agora a matéria a 
esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame tem por objetivo o combate ao uso de 

drogas por meio de campanha publicitária nos cinemas. Observe-se 
que o local em que se realizará a campanha é bastante adequado por 
ser freqüentado por jovens, que são o principal alvo das mensagens a 
serem divulgadas. 

É necessário destacar a importância das ações educativas nesse 
campo, uma vez que a ocorrência de danos físicos, psíquicos e 
sociais provocados pelo consumo de drogas está sobejamente 
comprovada. Além disso, ressalte-se o fato de que a dependência de 
drogas constitui uma questão de saúde pública. A prevenção, nesse 
caso, representa razoável economia de recursos. 

O Estado, por reconhecer a importância do tema, editou leis que 
visam ao estabelecimento de medidas preventivas. Podemos citar 
como exemplo as Leis n°s 13.080, de 1998, que dispõe sobre a 
promoção de campanha de combate às drogas; 12.462, de 1997, que 
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cria o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de 
Entorpecentes - FUNPREM -, e 11.544,de 1994, que regulamenta o § 
3° do art. 222 da Constituição do Estado. 

Lembremos também que a Lei no 13.317, de 1999, que contém o 
Código de Saúde e estabelece normas para a promoção e a proteção 
da saúde no Estado, determina, no inciso 11 do art. 17, que a vigilância 
à saúde compreende, entre outras atividades, a difusão de 
informações relacionadas à saúde no âmbito técnico-científico e no da 
comunicação social. 

A Carta mineira, no art. 222, § 3°, dispõe que "a prevenção da 
dependência de drogas e afins é dever do Estado, que prestará 
atendimento especializado à criança e ao adolescente dependentes, 
desenvolvendo ações que auxiliem sua integração na comunidade, na 
forma da lei". 

Acrescente-se que a Constituição da República, no art. 227, estatui 
que "é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação". Vemos, pois, que o combate às drogas é 
problema a ser enfrentado não só pelo poder público, mas por toda a 
comunidade. Acreditamos que o cumprimento da medida preconizada 
pelo projeto é uma forma de participação e contribuição social. 

Consideramos, entretanto, que o Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, não garante o cumprimento do 
dispositivo. Por isso apresentamos o Substitutivo no 2, que fixa os 
valores mínimo e máximo das multas a serem aplicadas e assegura a 
efetividade do projeto, bem como o direito de recurso em caso de 
multa. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 211/2003, 

no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado, e 
pela rejeição do Substitutivo n° 1 . 

SUBSTITUTIVO No 2 AO PROJETO DE LEI N° 211/2003 
Altera o disposto na Lei n° 11 .544, de 25 de julho de 1994, que 

regulamenta o §3° do art. 222 da Constituição do Estado, tornando 
obrigatória, nos cinemas do Estado, antes das sessões principais, a 
exibição de um filme publicitário sobre as conseqüências do uso de 
drogas. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- A Lei n° 11 .544, de 25 de julho de 1994, fica acrescida dos 

seguintes arts. 2° e 3°, renumerando-se os demais: 
"Art. 2°- É obrigatória a exibição, nas salas de cinema do Estado, 

antes das sessões principais, de filme publicitário esclarecendo as 
conseqüências do uso de drogas. 

§ 1 o - A inobservância do disposto neste artigo sujeitará o infrator a 
multa que terá seu valor fixado entre cem e mil UFEMGs, cobrada na 
forma de regulamento. 

§ 2° - Da aplicação da pena de multa caberá recurso a ser dirigido à 
autoridade competente no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 3° - O recurso previsto no § 2° terá efeito suspensivo. 
Art. 3° - Decreto do Poder Executivo definirá os órgãos competentes 

para a elaboração do filme de que trata este artigo.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente- Célio Moreira, relator- Carlos Pimenta-

Neider Moreira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 585/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Paulo Cesar, autoriza 
empresas públicas ou privadas a gravar sua logomarca em uniforme, 
mochila, pasta e material escolar doado a aluno de escola pública 
estadual. 

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que apresentou. 

Vem, agora, o projeto a esta comissão, para ser examinado quanto 
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto sob exame visa a possibilitar a cooperação entre 

empresas e o poder público, com o objetivo de suprir a 
impossibilidade de maior aplicação de recursos nas escolas públicas, 
em especial no que concerne ao fornecimento de uniformes e material 
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escolar. 

Com efeito, as verbas para a educação são insuficientes. Está ainda 
muito longe de ser possível ao Estado aplicar, em educação, o volume 
de recursos necessários para que tanto o aparelhamento das escolas 
como a remuneração dos professores chegue ao que se idealiza. A 
Constituição do Estado determina a aplicação anual de pelo menos 
25% da receita resultante dos impostos, incluída a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Não 
obstante a aplicação desses recursos e de outras verbas adicionais, 
como aquelas oriundas dos programas federais mantidos pelo FNDE 
e da Quota Estadual do Salário Educação - QESE -, ainda não é 
possível equacionar todos os aspectos de carência que envolvem o 
setor. 

Portanto, considerando as dificuldades financeiras que o Estado 
enfrenta, o projeto em questão deve ser considerado promissor. A 
parceria que se pretende pode possibilitar que todos os estudantes 
estejam decentemente vestidos e tenham acesso ao material escolar 
imprescindível ao seu bom desempenho, sem que seus pais se vejam 
forçados a contrair despesas muitas vezes acima de suas posses. 

As empresas, por sua vez, ao associarem seu nome ao das escolas, 
certamente tudo farão para colaborar com aqueles estabelecimentos, 
tornando-se co-partícipes no processo de educação. Por outro lado, a 
confecção de centenas de uniformes e de materiais escolares com 
logomarca vai exigir mão-de-obra e gerar mais empregos. 

A iniciativa representará também a valorização do aluno carente, 
que poderá usar uniforme completo como todos os outros, o que 
consubstancia solução para um problema social. Nesse aspecto, 
cumpre ressaltar a importância da providência já estabelecida pelo § 
4° da proposição original, para que sejam doados uniformes para um 
mínimo de 50% dos alunos matriculados na escola, 
independentemente do critério de carência. 

Quanto aos demais aspectos pedagógicos, o projeto original 
encontra-se adequado. Já foram estabelecidas todas as medidas 
necessárias para evitar qualquer tipo de distorção, que prejudique a 
formação do estudante. Para tanto, vedou-se o credenciamento de 
empresas ligadas direta ou indiretamente à propaganda de fumo, 
bebidas alcoólicas, jogos de azar, atividades político-partidárias ou 
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que veiculem propaganda que atente contra a moral, os bons 
costumes ou que, por qualquer motivo, possam denegrir a imagem do 
aluno. Além disso, o projeto estabelece uma limitação ao espaço 
destinado à propaganda estampada na blusa do uniforme, o que 
também protege a posição do educando. 

Cumpre destacar como de grande importância a responsabilidade 
que o projeto atribui ao Colegiado Escolar, a quem competirá decidir 
sobre a aceitação ou não da proposta de doação. Essa determinação 
se coaduna com o espírito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB (Lei 9.394/96), que, ao privilegiar a descentralização, 
com a autonomia das unidades escolares, inaugurou um novo tipo do 
controle: o controle social, exercido por meio de conselhos e 
colegiados. A ação direta da comunidade escolar é instrumento de 
fundamental valia, pois é ela quem pode avaliar, concretamente, a 
situação dos seus estudantes. 

A parceria pretendida pode configurar um ponto de partida para ma 
concretização das relações entre o poder público e a iniciativa privada 
nos quesitos educação e responsabilidade social. 

O Governador do Estado, ao encaminhar à Assembléia Legislativa o 
Projeto de Parcerias Público-Privadas, enfatizou que "esta é uma via 
moderna para enfrentar os grandes problemas: o da escassez de 
recursos orçamentários para investimentos de alto custo e o desafio 
de suprir o déficit de projetos estruturadores". Essa iniciativa, em 
discussão nesta Casa, reveste-se de grande importância e é uma das 
formas de incentivar a volta dos investimentos no setor público. 

O tema está em discussão também no Congresso Nacional, tendo 
em vista o encaminhamento, pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, de anteprojeto que institui normas gerais sobre 
parcerias público-privadas. Constata-se, portanto, que este é o 
momento certo para apresentação do projeto sob exame. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda no 1, 
que faz um ajustamento jurídico-formal no art. 1 o da proposição. 
Concordamos com a emenda e ressaltamos que, caso venha a ser 
aprovada, a redação final deverá fazer sua adequação ao projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

585/2003 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
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Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ana Maria Resende, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 771/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre o tratamento dos casos de epidermólise bolhosa e dá 
outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/6/2003, a matéria foi 
despachada para a Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu o 
prazo para a sua apreciação. A esta Comissão compete apreciá-la 
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição pretende que a Secretaria da Saúde faça o 

acompanhamento e o tratamento dos casos de epidermólise bolhosa 
no Estado. Para que isso se dê de forma contínua e sistemática, prevê 
ainda que os órgãos públicos ou privados, ligados ao Sistema Único 
de Saúde, notifiquem todos os casos da doença que aparecerem no 
Estado. 

Dentro do termo "epidermólise bolhosa" são agrupadas várias 
doenças epidérmicas raras, de caráter hereditário, que se 
caracterizam por uma grande sensibilidade da pele e das mucosas, 
levando à formação de bolhas. Nas suas formas mais graves, também 
chamadas distróficas, a epidermólise bolhosa pode até levar ao óbito. 
Mas, em todos os casos, os portadores dessa doença genética ficam 
mais susceptíveis a infecções, por causa da constante exposição de 
camadas internas da pele. Para evitar ferimentos e mesmo fricção na 
pele ou nas mucosas, é necessário um cuidado permanente, fazendo-
se a assepsia das bolhas com soro fisiológico e bandagens suaves. 

O portador de epidermólise bolhosa precisa eventualmente de 
suplementos vitamínicos e protéicos, uma vez que perde essas 
substâncias nas erupções típicas da doença. A sua alimentação deve 
ser variada e saudável, com uma dieta equilibrada e rica em vitaminas 
e proteínas, permitindo a correta reposição das perdas ocasionadas 
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pela doença. 

Quando as bolhas infeccionam, ocasionando febre, diarréias, 
vômitos, é necessário o uso de antibióticos, a serem prescritos pelo 
dermatologista, mediante exame do caso específico. 

Dadas essas ponderações, entende-se que o parágrafo único do art. 
1° não se aplica ao tratamento dessa moléstia, visto que não há 
medicamentos de uso continuado, nem substitutos protéicos 
específicos para os portadores. Por outro lado, o diagnóstico da 
doença é feito mediante a sua manifestação, ou seja, quando 
aparecem as bolhas, cujo material deve ser analisado em laboratório. 
Por essa razão, também não se fazem exames rotineiros em recém-
nascidos para o diagnóstico precoce da doença, à maneira como se 
procede para a fenilcetonúria e o hipotireoidismo, por exemplo. 

Assim sendo, oferecemos ao projeto alterações que visam ao seu 
aperfeiçoamento e a sua adequação à etiologia e às características da 
doença em foco. 

Conclusão 
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

771/2003 na forma do Substitutivo no 1, que apresentamos a seguir: 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Dispõe sobre o controle dos casos de epidermólise bolhosa e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O controle dos casos de epidermólise bolhosa ficará a cargo 

da Secretaria de Estado da Saúde, que manterá um cadastro de 
ocorrência da doença . 

Parágrafo único - Todas as instituições hospitalares e ambulatoriais 
do Estado ficam obrigadas a notificar mensalmente à Secretaria de 
Estado da Saúde os novos casos diagnosticados da doença. 

Art. 2° - A Escola de Saúde Pública de Minas Gerais capacitará 
profissionais para prestar apoio técnico aos municípios visando ao 
desenvolvimento de campanha para o tratamento dos casos de 
epidermólise bolhosa, bem como para o esclarecimento aos familiares 
e portadores dessa doença quanto aos cuidados específicos a serem 
tomados. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente- Carlos Pimenta, relator- Célio Moreira-

Neider Moreira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 810/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria da Deputada Jô Moraes, o Projeto de Lei no 810/2003 
dispõe sobre a fiscalização e a vigilância sanitária dos 
estabelecimentos que praticam o bronzeamento artificial e dá outras 
providências. Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/6/2003, foi a 
proposição apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
emitiu parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para ser apreciado quanto ao 
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise dispõe sobre prescrições técnicas para o 

funcionamento e a vigilância sanitária de estabelecimentos que 
oferecem serviço de bronzeamento artificial no Estado. Assim sendo, 
determina que, para funcionar, o estabelecimento tenha alvará de 
autorização sanitária, afixe cartaz com advertência aos clientes sobre 
as condições a serem observadas e os riscos inerentes ao 
procedimento e, ainda, mantenha no estabelecimento documentação 
comprobatória do cumprimento das normas prescritas, à disposição 
do órgão de fiscalização sanitária. 

Ocorre que a Resolução RDC no 308, de 14/11/2002, adotada pela 
Direção Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA - já determina os mesmos procedimentos técnicos fixados no 
projeto, além de outros. A única medida adotada no projeto que difere 
da resolução é a inserida no art. 3°, referente à afixação de cartazes 
de advertência quanto a riscos ligados ao procedimento. Ocorre que, 
por força da Lei no 13.757, de 29/11/2000, tal determinação já está em 
vigor no Estado. 

Considerando-se que, de acordo com o previsto no art. 2° da Lei no 
9.782, de 26/1/99, compete à União, no âmbito do sistema, "definir a 
política nacional de vigilância sanitária e normatizar, controlar e 
fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, 
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competindo à ANVISA estabelecer normas, propor, acompanhar e 
executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária", 
conclui-se não ser necessária a reedição dessas normas na esfera 
estadual, uma vez que a sua observação já está determinada pela 
mencionada resolução, válida para todo o território nacional. 

Ademais, segundo o art. 190, 11, da Constituição do Estado, compete 
ao Estado, no âmbito do Sistema Único de Saúde, além de outras 
atribuições previstas em lei federal, "executar as ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica". (Grifo nosso.) Em face desses 
dispositivos, reforça-se a compreensão de que a regulação desse 
processo é de competência federal, admitindo-se a participação 
normativa complementar do Estado tão-somente nos casos em que 
houver peculiaridades regionais a serem regulamentadas. E essa 
hipótese não se aplica à proposição em comento. 

Assim sendo, entende-se que, à falta de matéria nova que altere ou 
aperteiçoe o ordenamento jurídico quanto ao funcionamento de 
instituições que prestam serviço de bronzeamento artificial, não há 
mérito a ser apreciado no projeto em tela. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei no 

810/2003. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator- Célio Moreira -

Carlos Pimenta. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 919/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em tela 
determina a notificação compulsória de violência contra a mulher, 
atendida nos serviços de urgência e emergência. 

O projeto foi apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
emitiu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com 
as Emendas n°s 1 a 6, que apresentou. 

Vem agora a proposição a esta Comissão, a fim de receber parecer 
quanto ao mérito, em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o 
art. 102, XI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A proposição tem o objetivo de, por meio da notificação 

compulsória de violência contra a mulher, obter dados estatísticos da 
violência de gênero e subseqüente formação de diretrizes de trabalho. 
Segundo o projeto, o profissional de saúde que realizar o atendimento 
da mulher vítima de violência, em hospitais públicos e privados, é o 
responsável pelo preenchimento do formulário oficial da notificação. O 
referido formulário conterá informações como identificação pessoal, 
tipo de violência, diagnóstico, descrição dos sintomas e lesões e 
conduta. O projeto determina ainda o encaminhamento da notificação, 
em até 48 horas, à Diretoria de Promoção de Direitos Humanos e 
Inclusão Social, assim como a manutenção de cadastro junto a essa 
Secretaria. 

Ao nosso ver, a proposição está conforme o art. 226, § 8°, da 
Constituição da República, segundo o qual o Estado assegurará a 
assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 
relações. 

É oportuno ressaltar que norma semelhante tramita no Senado 
Federal: trata-se do Projeto de Lei no 8/2002, da Câmara dos 
Deputados (Projeto de Lei n° 4.493/2001, na Casa de origem), que 
estabelece a notificação compulsória da violência contra a mulher, em 
todo o território nacional, atendida em serviços de saúde públicos ou 
privados. 

Faz-se necessário, para a correta compreensão do projeto, 
esclarecer o que vem a ser violência contra a mulher. Essa expressão 
é abrangente e inclui diferentes formas de agressão à integridade 
corporal, psicológica e sexual da mulher. De acordo com a Convenção 
lnteramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher - Convenção de Belém do Pará -, violência contra a mulher é 
qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano 
ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera 
pública como na esfera privada. O comitê que monitora a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher - CEDAW - considera a violência contra a mulher uma forma 
grave de discriminação, que impede que ela desfrute de seus direitos 
e liberdades em pé de igualdade com o homem. A violência contra a 
mulher vincula-se ao sexo, ou seja, é dirigida contra a mulher pelo fato 

~-----------~------------~ 



988 
de ser mulher. 

Apesar de a violência contra a mulher ser a forma mais comum de 
manifestação da violência, é a menos reconhecida no mundo e uma 
das mais invisíveis. 

O índice desse tipo de violência é elevado, tanto no Brasil quanto 
em outros países. Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo em 
2001 revelou que 43% das mulheres brasileiras já foram vítimas de 
violência física, sexual ou psicológica. Em 2002, a Presidência da 
República divulgou que 25% das vítimas conhecem o agressor pelo 
nome e que apenas 14% dos crimes são notificados. Dados do 
Relatório Nacional Brasileiro à CEDAW sobre a situação jurídica, 
político-econômica e social da mulher brasileira revelam que, de cada 
cinco dias de ausência da mulher no trabalho, um decorre de violência 
sofrida no lar. Ainda segundo o relatório, na América Latina, a 
violência incide sobre 25% a 50% das mulheres. De acordo com a 
Sociedade Mundial de Vitimologia, da Holanda, que pesquisou a 
violência doméstica entre 138 mil mulheres de 54 países, 23% das 
mulheres brasileiras estão sujeitas à violência doméstica. A violência 
intrafamiliar corresponde a 70% dos casos registrados e ocorre em 
todas as classes sociais. Mais de 40% das violências resultam em 
lesões corporais graves. 

Mas a violência doméstica não é plenamente dimensionada em 
nosso País por não termos, ainda, um conhecimento pleno de sua 
incidência. A primeira vez que se reconheceu oficialmente esse tipo 
específico de criminalidade foi no final da década de 80, quando o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - constatou que 
63% das vítimas de agressões físicas ocorridas no espaço doméstico 
eram mulheres. 

A violência contra a mulher é uma questão de saúde pública, tanto 
pela magnitude de sua incidência, como pelos seus efeitos deletérios 
sobre a saúde e a vida das vítimas. E o sistema de saúde ocupa um 
lugar estratégico para identificação, acolhimento e apoio às vítimas de 
violência. 

Dessa forma, faz-se necessário tornar visíveis as dimensões reais 
do problema e criar condições para seu enfrentamento. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou algumas emendas 
com o fim de adequar o projeto aos preceitos constitucionais, sem, 
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contudo, alterar seu conteúdo. 

Conclusão 
Diante do exposto, a Comissão opina pela aprovação, em 1 o turno, 

do Projeto de Lei n° 919/2003 com as Emendas n°s 1 a 6, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator- Célio Moreira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 982/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Rêmolo Aloise, tem como 
objetivo estabelecer normas para a realização de promoções em 
estabelecimentos comerciais no Estado e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 23/8/2003, foi o projeto 
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", 
do Regimento Interno, vem a matéria a esta Comissão para receber 
parecer de mérito. 

Fundamentação 
A realização do procedimento comercial denominado liquidação 

acaba por gerar para o consumidor uma expectativa na aquisição de 
produtos a preços mais baratos se comparados com aqueles 
cobrados no mercado. Há que se atentar, entretanto, para práticas 
comerciais desleais eventualmente levadas a efeito. Uma delas diz 
respeito à comercialização de produtos com prazo de validade 
próximo do vencimento. Esse dado nem sempre é informado ao 
comprador, que poderá vir a consumir um produto com validade 
vencida, colocando em risco sua própria saúde. 

A medida em questão, com as alterações propostas pelo 
Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, poderá evitar eventuais 
abusos perpetrados por fornecedores que pretendem levar vantagem 
econõmica utilizando-se de tal procedimento. 

É importante salientar que a fixação do prazo de validade de um 
produto é atribuição exclusiva de seu fabricante, por força do que 
dispõe o art. 6° da Lei Federal no 1 .078, de 11/9/90, sendo vedado ao 
intermediário alterá-lo. Tal situação dá ao consumidor maior garantia, 
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Assim sendo, entendemos que o projeto sob comento enseja de fato 
maior proteção para os consumidores, principalmente os de produtos 
alimentícios, quando adquiridos a preços mais baixos. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 o turno, do 

Projeto de Lei n° 982/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio, relator- Vanessa Lucas. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.040/2003 
Comissão de Saúde 

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

dispõe sobre a inscrição de observação de interesse médico nos 
documentos de identificação. 

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que 
perdeu prazo para emitir seu parecer. A requerimento do autor, vem 
agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em comento pretende assegurar ao titular de 

documento de identidade expedido por órgão estadual o direito de 
nele fazer constar informações pessoais úteis para procedimentos 
médicos de emergência, como o seu grupo sangüíneo e fator RH. 
Para os seus fins, a proposição considera documento de identificação 
aquele em que conste, no mínimo, o nome completo do titular, sua 
data de nascimento, filiação e foto. 

Os documentos de identidade expedidos por órgãos estaduais que 
se coadunam com a finalidade do projeto são a Carteira de Identidade 
e a Carteira Nacional de Habilitação; com relação a esta última, 
porém, o art. 159 da Lei n° 9.503, de 23/9/97, que dispõe sobre o 
Código de Trânsito Brasileiro, determina que a Carteira Nacional de 
Habilitação deve ser expedida em modelo único e de acordo com as 
especificações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN -, 
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atendidos os pré-requisitos estabelecidos no Código, e conterá 
fotografia, identificação e CPF do condutor. Não podemos modificar 
essas especificações. 

Com relação à Carteira de Identidade, o art. 2° da Lei Federal no 
9.049, de 1995, ainda não regulamentada, faculta o registro na Cédula 
de Identidade, a pedido do titular, de informações sucintas sobre o tipo 
sangüíneo, a disposição de doar órgãos em caso de morte e as 
condições particulares de saúde cuja divulgação possa contribuir para 
preservar a saúde ou salvar a vida do titular. 

Avaliando o mérito da proposição, entendemos que, enquanto o 
Cartão SUS não for uma realidade no País, devemos usar de todas as 
formas possíveis para garantir o acesso às informações fundamentais 
de saúde que confiram agilidade à assistência médica prestada ao 
cidadão. 

Consideramos que a proposta em tela possui grande alcance social 
e pode contribuir muito para a melhoria e a rapidez do atendimento 
em casos de urgência e emergência; entretanto, para manter a 
consonância com a legislação federal, alteramos a redação do art. 1 o 
e restringimos o comando do dispositivo apenas à Cédula de 
Identidade. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.040/2003, no 1 o turno, com a seguinte Emenda no 1. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o do projeto a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica assegurado ao titular da Cédula de Identidade 

expedida por órgão estadual o direito de nela fazer constar 
informações sucintas sobre o tipo sangüíneo, a disposição de doar 
órgãos em caso de morte e as condições particulares de saúde cuja 
divulgação possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do 
titular.". 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente- Carlos Pimenta, relator- Célio Moreira-

Neider Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.080/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 
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A proposição em análise, do Governador do Estado, altera a Lei 

no 12.426, de 27/12/96, que dispõe sobre o Imposto sobre 
Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos 
-ITCD. 

Publicado em 20/9/2003, vem o projeto a esta Comissão, para 
receber parecer, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, IV, 
do Regimento Interno, em virtude de requerimento do Deputado 
Rogério Correia aprovado em Plenário. 

Fundamentação 
Conforme consta na Mensagem no 106/2003, as alterações da Lei n° 

12.426, de 1996, que versa sobre o ITCD, têm o objetivo de redefinir 
as alíquotas do tributo, distinguindo as hipóteses de transmissão 
"causa mortis" daquelas relativas à doação. 

Ao mesmo tempo, a proposta pretende alterar o fator de atualização 
monetária da base de cálculo do imposto, substituindo a UFIR pela 
Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG. 

Denota-se, dos termos da proposição, uma perspectiva de aumento 
da carga tributária incidente sobre a transmissão de bens, nas 
circunstâncias que especifica. 

Essas medidas procuram fazer frente ao fenômeno que vem 
ocorrendo nos últimos anos, quando muitos Estados tiveram uma 
perda significativa de recursos, chegando ao absurdo de não 
disporem de verbas suficientes para manutenção das suas atividades 
básicas, entre elas o pagamento dos servidores, a manutenção dos 
serviços de educação, saúde ou segurança pública. 

Esses serviços, a propósito, impõem a necessidade crescente de 
investimentos, pois a população já se encontra desgastada devido à 
perda de qualidade do ensino público e, particularmente, ao 
crescimento exponencial da violência, que assola as grandes cidades. 

Para que o Poder Executivo possa fazer frente a essas situações, o 
Governador tem envidado esforços no âmbito federal, especialmente 
para que os Estados recebam mais benefícios quando da reforma 
tributária, cuja proposta encontra-se em curso no Senado Federal. 

Entretanto, os recursos não devem ser reivindicados ou esperados 
de uma única fonte, havendo razão para adequar a carga tributária 
imposta aos contribuintes mineiros, tendo como parâmetros os 
percentuais instituídos por muitas outras unidades da Federação. 

"-------0---------' 



993 
Essa, a propósito, tem sido a justificativa das reformas de base 

propostas pelo Governador do Estado, as quais encontram-se em 
curso nesta Casa Legislativa. 

Esperamos para breve uma significativa melhora nos serviços 
públicos disponibilizados à comunidade mineira, que, por certo, 
passará a contar com mais investimentos públicos, pois o Poder 
Executivo terá maior capacidade financeira para atingir os objetivos 
que almeja. 

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

1 . 080/2003. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Antônio Júlio. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.182/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em exame altera 

o art. 1 o da Lei no 14.202, de 27/3/2002, que autoriza a celebração de 
convênios entre as universidades e os municípios do Estado para 
implantação dos cursos Normal Superior e de Pedagogia. 

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que não encontrou óbice de natureza jurídica, constitucional e legal à 
sua normal tramitação. 

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

Fundamentação 
A proposição em estudo pretende estender a autorização legal para 

firmar convênios com os municípios para a realização dos cursos 
Normal Superior e de Pedagogia, fora de suas sedes, para outras 
áreas, na modalidade de licenciatura. 

A medida contribui, sem dúvida, para que um maior número de 
profissionais e interessados em ingressar no magistério, mas que 
ainda não puderam adquirir a habilitação exigida para atuar na 
Educação Básica, possam obter essa formação, sem necessitarem de 
se deslocar por grandes distâncias para estudar. Ademais, em 
algumas regiões do Estado, há um grande déficit de professores 
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Os Projetos de Lei nos 713 e 764/2003, que instituem normas 
direcionadas ao ensino superior no âmbito do Sistema Estadual, não 
tiveram a oportunidade de ser analisados no processo legislativo, em 
decorrência de sua anexação ao Projeto de Lei n° 482/2003, retirado 
pelo autor. Dessa forma, consideramos oportuno, nessa análise de 
mérito, incorporar, na forma de um substitutivo ao projeto em análise, 
o conteúdo das referidas proposições, por considerar que podem 
também oferecer uma profícua contribuição para ampliar o leque de 
possibilidades da educação superior oferecida pelas instituições do 
Sistema Estadual, de maneira mais sintonizada com as demandas da 
sociedade. 

Soma-se, assim, à possibilidade de firmar convênios com municípios 
para oferecimento de cursos na modalidade de licenciatura a 
diversificação da oferta de ensino superior, em sintonia com as 
vocações e a economia de cada região, bem como a educação 
voltada para combater a exclusão social e o analfabetismo. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.182/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentamos a seguir. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Estabelece diretrizes gerais para as instituições universitárias do 

Sistema Estadual de Ensino e altera a Lei no 14.202, de 27 de março 
de 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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As instituições universitárias do Sistema Estadual de Ensino 

de Minas Gerais estabelecerão programas educacionais e atividades 
pedagógicas em seus cursos superiores visando ao combate ao 
analfabetismo e à desnutrição. 

Parágrafo único - Para a realização dos programas educacionais e 
atividades pedagógicas de que trata este artigo, as instituições 
referidas no "capuf' poderão desenvolver cursos de extensão e 
projetos de pesquisa específicos nas áreas de nutrição e 
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alfabetização. 

Art. 2° - As atividades pedagógicas, educacionais e administrativas 
dos cursos superiores de um mesmo "campus" de instituição 
universitária do Sistema Estadual de Ensino não poderão funcionar 
nem se instalar fora de uma área perimetral com raio de 70km 
(setenta quilômetros) em relação ao local onde estiver instalada a sua 
direção. 

Art. 3° - No âmbito do Sistema Estadual de Ensino, a autonomia 
universitária prevista no art. 53 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, estende-se ao município onde a instituição mantenha pelo 
menos dois cursos em funcionamento regular. 

Art. 4° - As universidades do Sistema Estadual de Ensino poderão 
instituir cursos superiores de formação profissional voltada para 
atividades que possuem expressiva significação para a economia das 
regiões onde as instituições estão instaladas, por meio da celebração 
de convênios com os municípios. 

Art. 5° - O art. 1 o da Lei no 14.202, de 27 de março de 2002, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 o - As universidades do Sistema Estadual poderão firmar 
convênios com os municípios mineiros para a realização dos cursos 
Normal Superior, Pedagogia e Licenciaturas, fora de suas sedes, com 
a adoção das medidas educacionais necessárias ao seu adequado 
funcionamento.". 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ana Maria Resende, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Sidinho 

do Ferrotaco - Weliton Prado. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 304/2003 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em 
epígrafe propõe alterar o art. 5°, inciso 11, da Lei n° 11.396, de 6/1/94, 
que cria o Fundo de Fomento Socioeconômico do Estado de Minas 
Gerais- FUNDESE. 

Aprovado no 1 o turno com a Subemenda no 1 à Emenda n° 1, 
retoma a proposição a esta Comissão para receber o parecer para o 
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Interno. A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer. 

Fundamentação 
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O projeto em discussão visa alterar a lei que cria o Fundo de 
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado • FUNDESE ·, cujo 
objetivo é dar suporte financeiro a programas de fomento e 
desenvolvimento de médias e pequenas empresas e de 
microempresas e de cooperativas no Estado de Minas Gerais. 

A referida lei, em seu inciso 11 do art. 5°, estabelece que nos 
financiamentos para investimento fixo, o valor da operação não 
poderá ultrapassar 80% do investimento fixo previsto no projeto, 
cabendo ao beneficiário providenciar o restante. Com a nova redação, 
dada pelo projeto em tela, o valor percentual desse financiamento 
para investimentos realizados nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri 
e da região Norte do Estado será de 90%. 

No 1° turno, quando da análise do projeto pela Comissão de 
Constituição e Justiça, foi aprovada a Emenda n° 1, que dá nova 
redação a esse dispositivo, estabelecendo que a área beneficiada 
pelo percentual de 90% será aquela abrangida pelo Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais · IDENE ·, 
para harmonizar a política estadual de incentivos nessa região. 

Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o mesmo 
dispositivo recebeu a Subemenda no 1 à Emenda n° 1, que estende os 
mesmos benefícios previstos para os municípios da área de 
abrangência do IDENE a todos os municípios do Estado com Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal· IDH · inferior a 0,700 pontos, 
que são os mais carentes. Tal medida se mostra pertinente, pois se 
baseia no senso de justiça que deve prevalecer em toda ação do 
poder público. Ao adequar os preceitos legais a cada região do 
Estado, conforme suas peculiaridades e condições socioeconômicas, 
corrige as grandes disparidades entre os municípios pobres e os ricos 
e procura criar meios de desenvolvimento para esses municípios; 
entretanto, na análise feita no 2° turno do projeto, propomos a 
Emenda n° 1, para adequar a referida Subemenda n° 1 à boa técnica 
de redação. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 304/2003, 
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EMENDA N° 1 
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Dê-se ao inciso 11 do art. 5° da Lei no 11 .396, de 1994, a que se 
refere o art. 1°, a seguinte redação: 

"Art. 1°- .................... . 
"Art. 5°- .................... . 
11 - nos financiamentos para investimento fixo, o valor do 

investimento não poderá ultrapassar : 
a) 80% (oitenta por cento) do investimento fixo previsto no projeto, 

cabendo ao beneficiário providenciar o restante; 
b) 90% (noventa por cento) do investimento fixo previsto no projeto, 

cabendo ao beneficiário providenciar o restante, nos investimentos 
realizados: 

1 - na área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte 
e Nordeste de Minas Gerais - IDENE -; 

2 - nos Municípios com índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal inferior a 0,700 (zero vírgula setecentos).".". 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Paulo Cesar, Presidente - Márcio Passos, relator - Chico Rafael 

Maria Olívia - Biel Rocha. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 304/2003 

Altera o art. 5°, inciso 11, da Lei no 11.396, de 6 de janeiro de 1994, 
que cria o Fundo de Fomento Socioeconômico do Estado de Minas 
Gerais- FUNDESE -, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1°- O art. 5°, inciso 11, da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, 

passa a vigorar com a seguinte redação : 
"Art. 5°- ...................... . 
11 - nos financiamentos para investimento fixo : 
a) o valor da operação não poderá ultrapassar 90% (noventa por 

cento) do investimento fixo previsto no projeto, cabendo ao 
beneficiário providenciar o restante, nos investimentos realizados nos 
municípios da área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais- IDENE - e nos municípios com 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal inferior a 0,700. 
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b) o valor da operação não poderá ultrapassar 80% (oitenta por 

cento) do investimento fixo previsto no projeto, cabendo ao 
beneficiário providenciar o restante, para os demais municípios;". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 752/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

O projeto de lei em tela, da Deputada Lúcia Pacífico, tem como 
objetivo restringir a comercialização de farinha de trigo com adição de 
produtos derivados de mandioca e dá outras providências. 

Publicado em 29/5/2003, foi o projeto aprovado em 1° turno, na 
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Agora, para atender ao que dispõe o art. 189, "caput", do Regimento 
Interno, retoma o projeto a esta Comissão para receber parecer de 2° 
turno. Segue, anexa, a redação do vencido, que integra este parecer. 

Fundamentação 
A proposição objetiva impor limites à comercialização de farinha de 

trigo com adição de subprodutos derivados da mandioca em sua 
composição. Sem as devidas informações a respeito dessas misturas, 
o consumidor é induzido a adquirir um produto diferente daquele que 
consta na embalagem. Tais circunstâncias ensejam flagrante violação 
ao que dispõem os arts. 6°, 30 e 31 do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor. 

Com o fim de aprimorar a matéria, a Comissão de Constituição e 
Justiça apresentou o Substitutivo no 1. Dessa forma, o Estado terá 
normas mais rígidas para que o consumidor seja informado acerca do 
conteúdo da embalagem. 

Todavia, consideramos desnecessário o comando consignado no 
Substitutivo no 1, em seu art. 1°, "caput", segundo o qual a 
comercialização do produto depende de autorização da Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, uma vez que tal atribuição 
já consta em norma federal. Por esse motivo, apresentamos emenda 
ao referido substitutivo, propondo a supressão do comando, que nos 
parece ocioso. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do 
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Projeto de Lei n° 752/2003 na forma do vencido em 1 o turno, com a 
Emenda n° 1, que a seguir apresentamos. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Serão impressas na embalagem da farinha de trigo com 

adição de subprodutos de mandioca as informações de que trata o art. 
6° da Lei Federal no 9.078, de 11 de setembro de 1990.". 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Vanessa 

Lucas - Antônio Júlio. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI W 752/2003 

Dispõe sobre a comercialização de farinha de trigo com adição de 
subprodutos da mandioca e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A comercialização de farinha de trigo com adição de 

subprodutos de mandioca no Estado será precedida de autorização da 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 

Parágrafo único - Serão impressas na embalagem do produto a que 
se refere o "caput" deste artigo todas as informações de que trata o 
art. 6° da Lei Federal no 9.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art. 2° - O fabricante de alimentos que utilizar o produto de que trata 
o art. 1° informará o consumidor acerca da matéria-prima empregada. 

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores 
às penalidades estabelecidas na Lei Federal no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 748/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 748/2003, de autoria do Deputado João Bittar, 
que declara de utilidade pública o Núcleo dos Ostomizados de 
Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
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final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 748/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Núcleo dos Ostomizados de 

Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Núcleo dos 

Ostomizados de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

O Sr. Presidente despachou, em 12/11/2003, a seguinte 
comunicação: 

Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento do 
Sr. João Fernandes de Oliveira, ocorrido em 10/11/2003, em Belo 
Horizonte. (-Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a CEMIG pelo transcurso do 20° aniversário 

de inauguração da Estação Ambiental de Peti (Requerimento no 
1.630/2003, do Deputado Doutor Ronaldo); 

de congratulações com a CEMIG pelo sucesso obtido no sistema 
Cobrança de Outros Valores em Conta de Energia - COB -
(Requerimento no 1 .632/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com a diretoria do Lions Clube de Lafaiete Centro 
pelo transcurso do 41 o aniversário de sua fundação (Requerimento n° 
1.643/2003, do Deputado José Milton); 

de congratulações com a diretoria do Lions Clube de Conselheiro 
Lafaiete Alvorada pelo transcurso do 35° aniversário de sua fundação 
(Requerimento no 1.644/2003, do Deputado José Milton); 

de congratulações com a Escola Estadual Marechal Humberto de 
Alencar Castello Branco pela classificação como a melhor escola de 
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de congratulações com a diretoria e os funcionários do Rhud's Hotel 
pelo transcurso do 25° aniversário de sua fundação (Requerimento no 
1.647/2003, do Deputado José Milton); 

de congratulações com o Governador do Estado e o Secretário da 
Cultura pelo lançamento do Quero Ler - Programa Biblioteca para 
Todos (Requerimento no 1.650/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com o Papa João Paulo 11 pelos 25 anos de 
pontificado (Requerimento no 1.652/2003, do Deputado Célio Moreira); 

de congratulações com a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de 
Belo Horizonte - CDL Jovem - pelo transcurso do 15° aniversário de 
sua fundação (Requerimento no 1.653/2003, do Deputado Doutor 
Viana); 

de congratulações com a Fundação CDL Pró-Criança pelo 
transcurso do 17° aniversário de sua fundação (Requerimento no 
1.655/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o Município de São Francisco pelo 126° 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 1.666/2003, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a Secretaria de Meio Ambiente pela 
realização da Semana Florestal 2003 (Requerimento no 1.667/2003, 
do Deputado Doutor Ronaldo); 

de congratulações com a Associação Comercial e Industrial de 
Uberlãndia ACIUB pelo transcurso de seu aniversano 
(Requerimento no 1.672/2003, do Deputado Weliton Prado); 

de aplauso à Fundação Acesita pelo transcurso dos 9 anos de 
inauguração de seu centro cultural (Requerimento n° 1 .673/2003, do 
Deputado Chico Simões); 

de congratulações com a Associação Mineira de Supermercados 
pela realização da 17" Convenção Mineira de Supermercados 
(Requerimento no 1.674/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o cantor Emerson Nogueira pelo 
recebimento do título de Cidadão Honorário de São João 
Nepomuceno (Requerimento no 1. 709/2003, do Deputado Leonardo 
Moreira); 
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de congratulações com o Centro de Referência do Professor e a 

Fundação Newton de Paiva Ferreira para o Desenvolvimento Cultural 
e Social pela apresentação de seu acervo de pinturas mineiras ao 
público (Requerimento no 1. 713/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com a Associação Comercial do Barro Preto 
pelos cinco anos de sua criação (Requerimento no 1.714/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Cel. Hamilton Firmino da Silva pelos 
relevantes serviços prestados à sociedade uberabense (Requerimento 
n° 1.724/2003, do Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com o Sr. Silvio Prata pelos relevantes serviços 
prestados à sociedade uberabense como professor da Faculdade de 
Medicina do Triângulo Mineiro e médico do Programa Saúde da 
Família (Requerimento no 1.728/2003, do Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com o Sr. Olinto Miziara por serviços prestados à 
sociedade uberabense (Requerimento no 1. 729/2003, do Deputado 
Fahim Sawan); 

de congratulações com o Sr. Roberto A. Abdamur por serviços 
prestados à sociedade uberabense (Requerimento no 1. 730/2003, do 
Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com o Sr. Renê Cecílio por serviços prestados à 
sociedade uberabense (Requerimento no 1.731/2003, do Deputado 
Fahim Sawan); 

de congratulações com o Sr. Newton Prata por serviços prestados à 
sociedade uberabense (Requerimento n° 1.732/2003, do Deputado 
Fahim Sawan); 

de congratulações com a Sra. Maria Rosa Bilharinho por serviços 
prestados à sociedade uberabense (Requerimento no 1.733/2003, do 
Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com o Sr. Ismael Ribeiro pelos serviços 
prestados à sociedade do Município de Uberaba como professor da 
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (Requerimento no 
1.734/2003, do Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com o Sr. Edson Reis Lopes pelos serviços 
prestados à sociedade do Município de Uberaba como professor e 
pesquisador da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro 
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(Requerimento no 1.735/2003, do Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com o Sr. Edmundo Chapadeiro pelos serviços 
prestados à sociedade do Município de Uberaba como professor e 
pesquisador da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro 
(Requerimento no 1.736/2003, do Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com o Sr. Elbas Almeida pelos serviços 
prestados à sociedade do Município de Uberaba como professor da 
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro e como chefe dos 
médicos do Programa Saúde da Família (Requerimento no 
1.737/2003, do Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com o Sr. Lineu Miziara pelos serviços prestados 
à sociedade do Município de Uberaba como professor da Faculdade 
de Medicina do Triângulo Mineiro e apresentador do Programa 
Revista Médica da TV Universitária de Uberaba (Requerimento no 
1.738/2003, do Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com o Sr. Odo Adão pelos serviços prestados à 
sociedade do Município de Uberaba como professor da Faculdade de 
Medicina do Triângulo Mineiro e Vice-Prefeito Municipal de Uberaba 
(Requerimento no 1.739/2003, do Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com a Escola Estadual General Sylvio Raulino de 
Oliveira, com sede no Município de Oliveira, por sua classificação em 
2° lugar no Prêmio Praticando Prevenção em Saúde Bucal 
(Requerimento no 1.742/2003, do Deputado José Milton); 

de congratulações com o Sr. Vittorio Medioli, Presidente da Sada 
Transportes e Armazenagens Ltda., pelo Prêmio Nacional de 
Conservação e Uso Racional de Combustível (Requerimento no 
1.748/2003, da Deputada Vanessa Lucas); 

de congratulações com a Escola da Criança - Espaço de Adolescer 
por seu destaque na área educacional no Município de Uberlândia 
(Requerimento no 1.752/2003, do Deputado Weliton Prado); 

de congratulações com o Colégio São Pascoal por seu destaque na 
área educacional no Município de Uberlândia (Requerimento n° 
1.753/2003, do Deputado Weliton Prado). 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: 1" Fase 
(Expediente): Ata; discursos dos Deputados Durval Ângelo, Rogério 
Correia, Sebastião Helvécio e Mauro Lobo; aprovação - Questão de 
ordem; chamada para a recomposição do número regimental; 
existência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Correspondência: Ofício no 8/2003, do Presidente do Tribunal de 
Contas - Ofícios - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 1 .243 a 1 .245/2003 - Requerimentos 
n°s 1 .820 a 1 .825/2003 - Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Arlen Santiago - Oradores Inscritos: 
Discursos do Deputado Weliton Prado e da Deputada Maria José 
Haueisen - Questão de ordem - Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
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 - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lvair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia 
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- 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) - Às 14 horas, a lista de 

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

1" Parte 
1 • Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°- Secretário, procede à leitura 

da ata da reunião anterior. 
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-

la, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, quero discutir o fato de 

lermos em Plenário somente uma síntese da ata, e não a ata que será 
publicada no diário oficial com todo o registro detalhado. Gostaria de 
lembrar um fato para que constasse na ata na íntegra, o que seria 
correto, dando uma idéia mais real do andamento dos trabalhos deste 
Plenário. 

Trago aqui uma denúncia de um fato acontecido no Município de 
Tarumirim. Ontem, por volta de 20h30min, o Presidente do PT em 
Tarumirim, José Martins de Souza, popularmente conhecido como Zé 
Beijinho, estava sentado em frente à sua casa quando sofreu um 
grave atentado. Ele foi agredido violentamente, e o agressor fugiu logo 
em seguida em direção à estrada de ltanhomi. 

Foi um caso grave e vai exigir que ele seja submetido a uma cirurgia 
no maxilar por causa do afundamento do osso. 

Ao mesmo tempo, isso reforça denúncia que temos feito do clima de 
terror que há na cidade. Hoje, que governa aquele município uma 
força política que é conhecida em toda a região pela violência como 
método de ação política. Há poucos dias, o Vereador Humberto, do 
PT, também foi agredido, de madrugada, quando chegava em casa. 

Há três meses, uma liderança local do MST, Francisca Mansueto, 
Chica do Arroz, sofreu uma bárbara agressão, que a deixou cega de 
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um dos olhos. Interessante que as duas primeiras agressões, já 
apuradas de forma eficiente e brilhante pela Polícia Civil de 
Governador Valadares, tendo sido os inquéritos coordenados pela 
própria Delegacia Regional de Governador Valadares, os dois fatos 
levam aos indiciados que são seguranças do Prefeito Municipal João 
Caboclo. É um verdadeiro absurdo ter a violência como método 
político. 

Tivemos conhecimento de que o Delegado que presidiu os dois 
inquéritos anteriores vai solicitar a prisão temporária dos envolvidos, 
que são seguranças, ou melhor dizendo, pistoleiros, cangaceiros, 
jagunços, touqueiros do Prefeito Municipal João Caboclo. 

Trata-se de fato grave. Sabemos que a luta política se faz pelas 
idéias e por discussões respeitosas de pontos de vista diferenciados, 
como o fizemos na parte da manhã. Não podemos permitir que fatos 
como esse aconteçam. 

O que é motivo de alegria é que uma equipe está se deslocando 
agora à tarde, por ordem do Delegado Regional de Governador 
Valadares, para apurar esse terceiro atentado, os três acontecidos 
num intervalo de três a quatro meses. Isso mostra como o clima na 
cidade está explosivo. 

Não podemos permitir que a bandidagem, a criminalidade tenha 
"status" de agir político. Isso é uma barbárie, a morte das idéias. É a 
negação de tudo que entendemos deva ser a política. 

Deixo o registro prestando minha solidariedade às vítimas das duas 
agressões anteriores, da Chica do Arroz, do Vereador Humberto e ao 
Zé Beijinho, Presidente do PT, e à sua família por essa bárbara e vil 
agressão. 

Pela importância do fato, solicito que minha manifestação seja 
registrada em ata, para que conste nos anais, como libelo pela 
humanização das relações na política e pelo fim da criminalidade. Não 
vou dizer impunidade, porque, no caso, é elogiável o trabalho da 
polícia civil que agiu, com muita firmeza, identificando nos dois 
primeiros acidentes os agressores. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado 
Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, assim como na parte 
da manhã, quero novamente elogiar o Deputado Luiz Fernando Faria 
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pela leitura cautelosa e pausada que fez. Então, pudemos prestar 
muita atenção no conteudo da ata. Evidentemente, repito, o contéudo 
da ata não expressa bem o que aconteceu na reunião da manhã, 
porque é muito suscinta. Sendo assim, com a simples leitura dela 
acabamos não acompanhando o que de fato ocorreu na parte da 
manhã. 

O melhor seria que fosse feita a leitura da ata publicada no "Minas 
Gerais", a ata cheia, porque, como diz o Deputado Durval Ângelo, 
essa ata retrata melhor o contéudo do que é colocado. 

Não faço nenhuma crítica aos técnicos e muito menos à leitura do 
Deputado Luiz Fernando Faria, muito pausada. A crítica refere-se ao 
método de leitura de determinado tipo de ata. Prestei atenção à leitura 
da ata, que retrata o que houve pela manhã, ou seja, a discussão 
praticamente de apenas um requerimento, de autoria do Deputado 
Antônio Carlos Andrada, que poderia ser considerado "requerimento-
rolha" ou meia-rolha, pois evitou uma série de discussões sobre 
substitutivos importantes. O parecer foi dado pelo Deputado Mauro 
Lobo, como foi lido. Portanto, ficamos impedidos de discutir os 
substitutivos que foram apresentados ontem, à noite. Um deles é de 
minha autoria; os outros, da Deputada Jô Moraes e do Deputado 
Durval Ângelo. Esses três substitutivos eram importantes, porque 
retiravam a característica de criação de novas taxas, deixando apenas 
as taxas antigas em reais, para não serem reajustadas na forma 
prevista pelo Governo. Aliás, terão, em janeiro, reajuste de 20%. 
Entretanto, nos três substitutivos, havia nuanças, diferenças entre um 
e outro. Sr. Presidente, caso V. Exa. tenha paciência de lê-los, como 
fez o Deputado Mauro Lobo, saberá que há diferenças significativas 
entre eles. 

Tudo isso constou da ata, como deve também constar o nosso 
repúdio à politica de '1arifaço" que está sendo implementada com 
muita voracidade. Seria até desnecessária a sua colocação. Na 
verdade, a taxa de prevenção de incêndio, por exemplo, significa um 
IPTU criado pelo Governador. Nós, que pensávamos que imposto só 
poderia ser criado por meio da Constituição Federal, ficamos tristes 
em saber que o Governo do Estado já quer usar de instrumentos que 
dependem do Governo Federal. Por melhor que seja o Governador 
Aécio Neves, não foi eleito Presidente da República. Não sei se será 
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um dia, mas, quando for, deverá usar dessa prerrogativa junto ao 
Congresso Nacional, e não agora, junto a esta Assembléia, onde não 
lhe cabe a criação de impostos. 

Termino elogiando, mais uma vez, o Deputado Luiz Fernando Faria 
pela leitura pausada e consciente da ata. 

Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar que não estão presentes 26 
Deputados neste Plenário. Solicito-lhe, portanto, terminar a reunião ou 
fazer verificação de quórum. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para prestar esclarecimentos 
sobre a ata, o Sr. 2°-Secretário. 

O Sr. 2°-Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - Gostaria de 
agradecer as palavras de elogio do Deputado Rogério Correia, Líder 
da Bancada PT-PCdoB, assim como as do Deputado Durval Ângelo, 
que, da mesma forma, elogiou o nosso trabalho. Fico muito honrado, 
porque obtive os votos desses parlamentares para a eleição da Mesa. 
Isso significa que estamos desempenhando o nosso trabalho com 
muita competência. 

Gostaria de sugerir ao Deputado Rogério Correia, seguindo o nosso 
exemplo e o dos demais Deputados, que sua assessoria lesse a ata 
do dia anterior no diário oficial, a fim de lhe dar subsídios para, no dia 
seguinte, discuti-la neste Plenário. 

Seria mais sensato fazermos essa discussão com o conhecimento 
total da ata por parte dos parlamentares. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado 
Sebastião Helvécio. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, poucas vezes, 
nesta Casa, temos visto reuniões como a de hoje, em que os 
Deputados se prendem à discussão do texto da ata. Parece-me, 
entretanto, que a ata traz uma incorreção. Acompanhei atentamente 
essa nossa longa reunião da manhã e, nos seus momentos finais, 
percebi que o Deputado Rogério Correia sofreu a intervenção dos 
Deputados Alberto Bejani e Zé Maia. Pelo que ouvi da leitura da ata, 
porém, foi citado o nome do Deputado Neider Moreira. Portanto, peço 
uma verificação da parte final da ata. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para prestar esclarecimentos 
sobre a ata, o Sr. 2°-Secretário. 

O Sr. 2°-Secretário - Deputado Sebastião Helvécio, informo-lhe que 

~------------~------------~ 



1009 
o Deputado Neider Moreira fez declaração de voto e que o seu 
voto foi "sim". 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado 
Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo - Também defendo a formatação da ata 
que o Secretário, Deputado Luiz Fernando Faria, considera adequada. 
Imaginem se fôssemos detalhar a ata de uma reunião como a de hoje. 
Talvez tivéssemos que ficar três ou quatro horas ouvindo sua leitura. 

Com relação às informações do Deputado Durval Ângelo sobre 
Tarumirim, quero dizer que temos conhecidos nesse município e que 
conhecemos até algumas das pessoas que ele citou. Sendo assim, 
solidarizo-me com esse povo, que precisa de paz e harmonia para 
viver e trabalhar. Folgo em saber que a Polícia Civil de Valadares já 
está tomando as providências com o objetivo de elucidar os fatos ali 
ocorridos. Esperamos que as responsabilidades sejam apuradas. Não 
estamos tomando partido, pois não há um levantamento da polícia, 
mas queremos que haja pacificação, harmonia e progresso em 
Tarumirim. 

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a 
por aprovada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não existem 26 

Deputados presentes à reunião. Solicito que seja feita a chamada 
para a recomposição de quórum. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição do número regimental. 

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

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Responderam à 
chamada 31 Deputados. Portanto. há quórum para a continuação dos 
trabalhos. 

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

correspondência: 
OFÍCIOS 

N° 8/2003, do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de 
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Contas do Estado, encaminhando o relatório de atividades desse 
órgão relativo ao terceiro trimestre de 2003. (· À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Ciro Gomes, Ministro da Integração Nacional, comunicando a 
liberação de recursos financeiros para este Estado. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Santana de Vasconcellos, Deputado Federal, 
encaminhando cópia de ofício enviado aos Presidentes das comissões 
deste Legislativo que menciona, manifestando-se contrariamente à 
aprovação do Projeto de Lei no 1.071/2003. (·Anexe-se ao Projeto de 
Lei no 1.071/2003.) 

Do Sr. Luciano Zica, Ouvidor-Geral da Câmara dos Deputados, 
encaminhando o quinto número do "Ouvidodicas", publicação 
periódica dessa Ouvidoria. 

Do Sr. Aelton Freitas, Senador da República, encaminhando cópia 
de seu pronunciamento no Senado Federal sobre os investimentos do 
Consórcio Capim Branco Energia em Minas Gerais. (·À Comissão de 
Meio Ambiente.) 

Do Sr. Félix Mendonça, Deputado Federal, encaminhando cópia de 
seu pronunciamento na Câmara dos Deputados sobre a taxa de juros 
no Brasil. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, prestando informações 
a respeito do Requerimento n° 677/2003, do Deputado lrani Barbosa. 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando estudos 
sobre a estimativa do impacto financeiro na arrecadação do ICMS em 
relação aos Projetos de Lei nos 125, 127, 196, 198, 379, 464, 476, 
513, 530, 548, 550, 587, 636, 676 e 677/2003. (- Anexe-se a 
documentação aos respectivos projetos.) 

Do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Ciência e Tecnologia, solicitando a 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 837/2003, do 
Governador do Estado.(- Anexe-se ao Projeto de t.ei no 837/2003.) 

Do Sr. Marcelo Gonçalves, Secretário Extraordinário para Assuntos 
de Reforma Agrária, prestando informações relativas ao Requerimento 
n° 902/2003, da Comissão de Política Agropecuária. 

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de 
Planejamento e Gestão, informando, em atenção a requerimento do 
Deputado Adalclever Lopes, que a Emenda à Constituição no 52, de 
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2001, não está sendo cumprida em virtude de ter sido 
questionada sua constitucionalidade. (- Anexe-se ao Requerimento no 
1.018/2003.) 

Da Sra. Elbe Brandão, Secretária Extraordinária para o 
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de 
Minas, solicitando a intercessão desta Casa junto à Secretaria de 
Defesa Social a fim de que tome providências com relação aos furtos 
de colmeias e à destruição de apiários verificados em lpatinga. (- À 
Comissão de Segurança Pública.) 

Do Sr. Edésio Vasconcelos de Oliveira, Prefeito Municipal de Poço 
Fundo, informando, em atenção a pedido de diligência da Comissão 
de Justiça, que a doação objeto do Projeto de Lei n° 1.093/2003 se 
destina à construção de velório municipal. (- Anexe-se ao Projeto de 
Lei no 1.093/2003.) 

Do Sr. Marcílio Alves, Presidente da Câmara Municipal de 
Governador Valadares, encaminhando cópia da ata de reunião da 
Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor dessa Casa, 
destinada a discutir a situação dos presos da cadeia pública desse 
município, e solicitando providências desta Casa com relação aos 
problemas apontados.(- A Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Mário Donizetti Menezes, Presidente da Câmara Municipal de 
Muzambinho, manifestando, em nome dessa Casa, descontentamento 
com relação ao atendimento prestado pelo IPSEMG aos servidores 
estaduais.(- À Comissão de Administração Pública.) 

Dos Srs. Delmo Gonçalves Barbosa e Garibalde Carpaneda, 
Presidentes das Câmaras Municipais de ltaúna e Araguari, 
respectivamente, encaminhando voto de apelo e o Requerimento no 
1 .523/2003, aprovados pelas respectivas Câmaras, nos quais fazem 
solicitações concernentes ao Projeto de Lei no 1.078/2003. (- Anexem-
se ao Projeto de Lei n° 1.078/2003.) 

Do Sr. Onofre Camilo Perusso, Presidente da Câmara Municipal de 
Tombos, solicitando a nomeação de Delegado de Polícia e Defensor 
Público para o referido município. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

Do Sr. Werther Clayton de Rezende, Presidente da Câmara 
Municipal de Sarzedo, enviando cópia da Moção no 1/2003, dessa 
Casa Legislativa, na qual se manifesta o apoio dessa Casa à 
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aprovação do Projeto de Lei no 23/2003. (- Anexe-se ao Projeto de 
Lei no 23/2003.) 

Do Sr. Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da EPAMIG (2), em 
atenção ao Requerimento no 1 .403/2003, da Deputada Ana Maria 
Resende, prestando informações concorrentes à solicitação objeto do 
citado requerimento. 

Dos Srs. Inácio Luiz Gomes de Barros e Fábio Drumond Formiga, 
respectivamente, Diretor-Geral e Diretor de Finanças da Loteria do 
Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao 
Requerimento no 877/2003, da Comissão do Trabalho.(- Anexe-se ao 
Requerimento no 877/2003.) 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, prestando 
informações relativas ao Requerimento n° 957/2003, da Comissão de 
Defesa do Consumidor e do Contribuinte. 

Do Sr. João Batista Mendes Filho, Juiz de Direito da 2" Vara da 
Comarca de Guaxupé, solicitando a internação do Sr. Fernando dos 
Reis Silva, sentenciado recolhido na cadeia de São José do Rio 
Pardo, SP, em hospital do Estado especializado na realização de 
exame de insanidade mental.(- À Comissão de Segurança Pública.) 

Do Cel. PM Eduardo Mendes de Sousa, Subchefe do Estado-Maior 
da PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento no 
1.199/2003, do Deputado Weliton Prado. 

Do Sr. Amaury de Lima e Souza, Juiz de Direito da Vara de 
Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora, encaminhando 
cópia de offcio expedido pelo Diretor do Centro de Remanejamento do 
Estado de Segurança Pública - CERESP. (- À Comissão de 
Segurança Pública.) 

Do Sr. Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente da BHTrans, 
indicando o Sr. Hélio Geraldo Rodrigues Costa Filho como seu 
representante na audiência pública de 11/3/2003, da Comissão 
Especial do Anel Rodoviário. (- À Comissão Especial do Anel 
Rodoviário.) 

Do Sr. Roberto Alfeu Pena Gomes, Presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, encaminhando o ''Termômetro 
de Vendas do Comércio Varejista de Belo Horizonte" de setembro de 
2003. (-À Comissão de Turismo.) 

Do Sr. Luiz Cláudio de Almeida Teodoro, Gerente Regional de 
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Assistência Social Barreiro da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, prestando informações concernentes a requerimento da 
Comissão de Assuntos Municipais, encaminhado pelo Ofício no 
2.715/2003/SGM. 

Da Sra. Maria Tereza de Fátima, Secretária Executiva do 
Governador do Estado (2), prestando informações relativas aos 
Requerimentos n°S 1.355 e 1.357/2003, do Deputado Weliton Prado. 

Da Sra. Maria Eliana Novaes, Subsecretária de Desenvolvimento da 
Educação, prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 
141/2003. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 141/2003.) 

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Coordenador do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, 
Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação- CAO- MA-, em atenção 
ao Ofício no 3.112/2003/SGM, comunicando seu não-comparecimento 
à reunião que menciona.(- À Comissão de Segurança Pública.) 

Do Maj. PM Domingos Sávio de Mendonça, Presidente da 
Associação dos Oficiais da Polícia Militar & do Corpo de Bombeiros 
Militar, encaminhando cópia de documentação enviada ao Governador 
do Estado tratando da crise institucional na Polícia Militar e no Corpo 
de Bombeiros Militar.(- À Comissão de Segurança Pública.) 

Do Sr. Eduardo Nepomuceno de Sousa, Presidente em exercício do 
Sindicato dos Promotores e Procuradores de Justiça do Estado de 
Minas Gerais - SINDI - MP -, solicitando cópia das gravações ou das 
notas do inteiro teor das manifestações do Deputado lrani Barbosa na 
reunião que menciona. 

Do Sr. Americo Barroso Massote, Registrador do Serviço de 
Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Contagem, 
protestando contra a tabela de serviço de registro de títulos e 
documentos contida no Projeto de Lei no 1 .083/2003 e encaminhando 
outra mais flexível, para análise. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
1 . 083/2003.) 

Do Sr. Celso Arantes Brito, ex-Prefeito Municipal de Frutal, 
encaminhando proposta do Movimento Seremos Três, cujo objetivo é 
a divisão do Estado de Minas em três Estados diferentes. (- À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Maria Rosana da Silva, de Araxá, e outros servidores 
públicos, encaminhando abaixo-assinado por meio do qual solicitam a 
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atuação desta Casa com vistas a que o Hotel da Previdência de 
Araxá não seja fechado ou privatizado. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.243/2003 
Altera a Lei no 14.675, de 10 de julho de 2003, que declara de 

utilidade pública a Associação Comunitária para Assuntos de 
Segurança Preventiva, com sede no Município de Divinópolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 o da Lei no 14.675, de 1 O de julho de 2003, que 

declara de utilidade pública a Associação Comunitária para Assuntos 
de Segurança Preventiva, com sede no Município de Divinópolis, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária Para Assuntos de Segurança Pública, com sede no 
Município de Divinópolis.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, novembro de 2003. 
Domingos Sávio. 
Justificação: A Associação Comunitária Para Assuntos de 

Segurança Pública, com sede no Município de Divinópolis, 
anteriormente denominada Associação Comunitária Para Assuntos de 
Segurança Preventiva, fez uma alteração nos seus estatutos, 
substituindo o termo "Preventiva" pelo termo "Pública". Daí a razão de 
se fazer a alteração na Lei n° 14.675, de 10/7/2003. 

Diante do exposto, contamos com a compreensão e o apoio dos 
nobres pares à aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI No 1 .244/2003 
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Cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio 

Exterior do Aeroporto Regional da Zona da Mata e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 

Comércio Exterior, com o objetivo de consolidar a região da Zona da 
Mata como pólo de desenvolvimento e de negócios relacionados com 
o comércio exterior, mediante o aproveitamento da infra-estrutura do 
Aeroporto Regional da Zona da Mata. 

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo, para a consecução dos 
objetivos do Programa: 

I - apoiar a criação de centros de prestação de serviços de 
movimentação, distribuição e armazenagem de mercadorias; 

li - facilitar a realização dos transportes multimodal, intermodal e de 
transbordo e a utilização, a consolidação e a desconsolidação de 
cargas; 

111 - incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria 
não poluente de alta tecnologia e de produtos de grande valor 
agregado; 

IV - promover o incremento das operações de importação e 
exportação de mercadorias e da prestação de serviços, com utilização 
do transporte aéreo pelo Aeroporto Regional da Zona da Mata; 

V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos municípios situados 
no entorno do Aeroporto Regional da Zona da Mata, especialmente 
dos Municípios de Rio Novo, Goianá e Coronel Pacheco, orientando-
os para a instalação de empresas dedicadas às atividades de 
comércio exterior, cargas e serviços e a atividades complementares a 
estas; 

VI - atrair empresas seguradoras, de entrega de encomendas, de 
transporte e de turismo para o entorno do Aeroporto; 

VIl - promover a criação de centros de convenção e criar incentivos 
para os setores hoteleiro e de alimentação; 

VIII- promover a criação ou a ampliação de terminais de carga. 
Art. 3° - São requisitos para participar do Programa: 
I - ser contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
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de Comunicação - ICMS - do Estado de Minas Gerais ou no 
Cadastro de Contribuintes de Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN - , em município mineiro; 

11 - exercer atividade industrial, comercial ou de prestação de 
serviços na área de abrangência do Programa; 

111 - apresentar projeto de utilização de unidade industrial, comercial 
ou de prestação de serviços, caracterizada como estruturante nas 
atividades do Aeroporto Regional da Zona da Mata; 

IV - apresentar comprovação de cumprimento do Plano Diretor da 
Área de Influência do Aeroporto Regional da Zona da Mata, quando 
couber. 

Art. 4° - São medidas para a efetivação do Programa: 
I - concessão de benefícios, incentivos e facilidades fiscais 

estaduais, tais como: 
a) diferimento e suspensão da incidência do ICMS; 
b) regime de substituição tributária; 
c) transferência de créditos acumulados do ICMS; 
d) regimes especiais facilitados do cumprimento de obrigações 

tributárias acessórias; 
e) prazos especiais para pagamento dos tributos estaduais; 
11 - criação de posto fazendário nas imediações do aeroporto, 

exclusivamente para atender às empresas participantes do Programa; 
111 - inserção nos programas de financiamento com recursos de 

fundos estaduais existentes ou a serem criados; 
IV - implantação de regimes aduaneiros especiais, como entrepostos 

aduaneiros, depósitos alfandegados certificados, admissão 
temporária, entreposto industrial, estação aduaneira do interior e 
depósito especial alfandegado, na região do aeroporto, destinados a 
dar suporte às operações de comércio exterior, em comum acordo 
com a União; 

V - criação de área de neutralidade fiscal, com o objetivo de 
desonerar de tributação estadual as operações e prestações internas 
e de importação realizadas por empresa participante do Programa; 

VI - celebração de convênio de mútua colaboração com órgão ou 
entidade das administrações federal, estadual ou municipal. 

Art. 5° - O Programa será administrado por um Grupo Coordenador, 
composto de representantes dos seguintes órgãos e entidades: 
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I - Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais 

BDMG -; 
li - Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão - SEPLAG -; 
111 -Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico- SEDE-; 
IV- Secretaria de Estado do Turismo- SETUR -; 
V- Secretaria de Estado da Fazenda- SEF -; 
VI - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - IN DI -; 
VIl- Minas Gerais Participações S.A.- MGI -; 
VIII- Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais- CDI-MG -; 
IX - Subsecretaria de Assuntos Internacionais; 
X - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -; 
XI - Associação Comercial do Estado de Minas Gerais - ACM -; 
XII - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária -

INFRAERO. 
§ 1 o - O Grupo Coordenador será presidido por representante de um 

dos órgãos ou das entidades do Estado, indicado pelo Governador do 
Estado. 

§ 2° - A participação das entidades de que tratam os incisos X, XI e 
XII no Grupo Coordenador fica condicionada à adesão voluntária, que 
será formalmente manifestada ao Governador do Estado. 

Art. 6° - Compete ao Grupo Coordenador: 
I - realizar levantamentos e estudos e elaborar o Plano Diretor da 

Área de Influência do Aeroporto Regional da Zona da Mata, podendo, 
para tanto, requisitar a participação de órgão ou entidade do Poder 
Executivo, bem como solicitar a cooperação de órgãos e entidades 
dos níveis federal e municipal; 

11 - propor ao Governador do Estado alteração da legislação, com o 
objetivo de incrementar as atividades aeroportuárias do Aeroporto 
Regional da Zona da Mata; 

111 -deliberar sobre os pedidos de inclusão no Programa; 
IV - examinar plano de aplicação de recursos, conforme diretrizes 

estabelecidas nos planos de ação do Poder Executivo; 
V - examinar áreas para efeito de implantação ou ampliação de 

unidade industrial, comercial ou de prestação de serviços; 
VI - celebrar convênios com órgãos e entidades das administrações 

públicas federal, estadual ou municipal. 
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificação: Este projeto de lei busca criar melhores condições para 
o incremento das atividades aeroportuárias do Aeroporto Regional da 
Zona da Mata, para que ele passe a operar com sua capacidade total, 
e, conseqüentemente, a instalação de indústrias, consolidando-se 
assim como pólo de desenvolvimento e de negócios relacionados com 
o comércio exterior na região da Zona da Mata. 

Tais medidas colocariam a região da Zona da Mata na rota do 
comércio internacional, visto que as empresas que se instalarem 
nessa região teriam os benefícios dos incentivos fiscais propostos no 
projeto, o que diminuiria consideravelmente o custeio de seus 
produtos e facilitaria o escoamento e o transporte das mercadorias, 
garantindo-lhes preços competitivos capazes de atender cada vez 
mais à exigente economia globalizada. 

Para os municípios vizinhos do aeroporto, a implantação desse novo 
pólo industrial possibilitaria um aumento considerável de receita 
tributária e a criação de milhares de postos de trabalho, diretos e 
indiretos, contribuindo para amenizar o desemprego, um dos 
problemas mais aflitivos de nossa sociedade, principalmente das 
cidades do interior, diminuindo o crescente êxodo de trabalhadores 
para as grandes cidades. 

Há que se considerar, ainda que, comparativamente ao ganho que 
terá o Estado, tanto no âmbito econõmico quanto no social, os 
investimentos a serem feitos pelo poder público serão de pequena 
monta, visto que, além do apoio de toda a infra-estrutura já existente 
de um moderno aeroporto, no nível dos melhores do mundo, nossa 
malha viária está em franco processo de modernização. Esse último 
fator contribui decisivamente para o sucesso do empreendimento, 
garantindo um abastecimento eficiente de matérias-primas de todos 
os pontos do Estado e do País, bem como o escoamento da parte da 
produção que se destinar ao mercado consumidor interno. 

O setor de prestação de serviços também será muito relevante para 
dar sustentação a todo tipo de demanda de serviços, o que, 
certamente, atrairá para aquela localidade as grandes empresas do 
ramo. Por fim, sob o aspecto do turismo, é importante salientar que, 
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junto do desenvolvimento industrial que se pretende alcançar, os 
suportes hoteleiro e de lazer se farão também necessários. 

A Constituição da República, em seu art. 170, VIl e VIII, estatui que 
a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados, entre outros, os 
princípios da redução das desigualdades regionais e sociais e da 
busca do pleno emprego. 

A Carta Magna, em seu art. 23, X, atribui competência comum à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios no que 
concerne ao combate às causas da pobreza e aos fatores de 
marginalização e à promoção da integração social dos setores 
desfavorecidos. 

A Constituição Estadual, por sua vez, no seu art. 61, XVII, XVIII, XIX, 
determina que compete à Assembléia Legislativa dispor, com a 
sanção do Governador do Estado, sobre matérias decorrentes da 
competência comum, da legislação concorrente e da competência 
reservada ao Estado federado. 

Deve-se frisar, por outro lado, que a matéria em análise não está 
relacionada no rol daquelas de iniciativa privativa previstas no art. 66 
da Constituição mineira e, conseqüentemente, insere-se no campo de 
competência em que atua o parlamentar, que pode, pois, iniciar o 
processo legislativo em matéria dessa natureza. 

Saliente-se que o Programa de que trata a proposição visa a 
estabelecer diretrizes com vistas ao estímulo das atividades 
econômicas na região do Aeroporto Regional da Zona da Mata, 
criando condições que possam promover e multiplicar as atividades 
comercial e produtiva; é, portanto, de grande alcance social. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.245/2003 
Declara de utilidade pública o Instituto Daniel Franco, com sede no 

Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Daniel Franco, 

com sede no Município de Uberaba. 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: O Instituto Daniel Franco, fundado em 10/11/2001, é 
uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a 
proteção da saúde, da família, da mulher, da criança e do idoso, o 
combate à fome e à pobreza, a preservação do meio ambiente e o 
combate ao analfabetismo. 

Embora tenha sido fundada em novembro de 2001, o grupo de 
pessoas que a idealizaram já realizavam vários trabalhos filantrópicos 
e beneficentes, sendo este o demonstrativo de atividades e ações 
sociais realizadas: em 2000 - doação de 1 .500 cestas básicas, 2.000 
brinquedos e 4.000 litros de leite; 3 eventos sociais: o Natal sem 
Fome, o Dia da Criança e o Dia das Mães; em 2001 - doação de 1 .603 
cestas básicas, 1.000 brinquedos e 3.000 litros de leite; 3 eventos 
sociais: o Natal sem Fome, o Dia da Criança e o Dia das Mães; em 
2002 - doação de 2.000 cestas básicas, 3.000 brinquedos e 6.000 
litros de leite; 6 eventos sociais: o Natal sem Fome, a Campanha do 
Agasalho, a alfabetização de idosos, o Dia das Mães, o Dia dos Pais e 
o Dia das Crianças; e em 2003 - doação de 1 .800 cestas básicas e 
4.000 litros de leite; 4 eventos sociais: a Campanha do Agasalho, o 
Dia das Mães, o Dia dos Pais e a alfabetização de idosos. Já está em 
andamento parceria com laboratórios de exames patológicos de 
Uberaba. 

A entidade tem por finalidade o estímulo ao desenvolvimento de 
atividades sociais, culturais e educacionais voltadas para crianças, 
adolescentes, idosos e necessitados em geral, sem distinção de raça, 
filosofia ou credo religioso ou político. 

Sendo uma instituição que atua em prol da assistência às pessoas 
de parcas condições e que cumpre todos os requisitos dispostos na 
Lei no 12.972, de 27n/98, que disciplina a concessão do título de 
utilidade pública estadual, esperamos o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste projeto. 

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

No 1.820/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja 
consignada nos anais da Casa comunicação do Ministro das Relações 
Exteriores a respeito da mudança do nome do Centro de Estudos 
BrasileiroS, com sede em Moçambique, para Centro de Estudos 
Brasileiros José Aparecido de Oliveira. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.821/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Sra. Ana Lúcia Almeida 
Gazzola, Reitora da UFMG, pela solenidade de entrega do espaço 
físico recuperado do Hospital Borges da Costa, destinado ao 
atendimento na área de oncologia. (-À Comissão de Educação.) 

N° 1 .822/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Sra. Evangelina Castilho 
Duarte por sua posse como Juíza do Tribunal de Alçada do Estado. (-
À Comissão de Administração Pública.) 

N° 1.823/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja consignada 
nos anais da Casa a matéria "Furnas Inova para Crescer", publicada 
no "Jornal do Brasil" de 9/11/2003. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.824/2003, da Deputada Maria Tereza Lara, solicitando seja 
formulada moção de pesar pelo falecimento do Sr. José Gabriel de 
Rezende, ocorrido em 9/11/2003, em São Joaquim de Bicas. 

N° 1.825/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que se conceda ao Sr. 
Jorge Gerdau Johannpeter o título de Cidadão Honorário do Estado. (-
À Comissão de Turismo.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Dalmo Ribeiro Silva e Arlen Santiago. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado. 
O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, infelizmente o Governador Aécio Neves não teve 
sensibilidade para esperar a votação da reforma tributária em nível 
federal, não retirando esses projetos absurdos, descabidos, que 
tratam da alteração do sistema tributário. São seis projetos que 
aumentam os valores de taxas existentes, além de criar outras. 

Vou repetir quantas vezes for necessário que as taxas pretendidas 

~-----------~------------~ 



1022 
pelo Governador Aécio Neves significam um ataque ao povo 
mineiro, irresponsabilidade social, injustiça com a população, pois 
atingirá as médias e pequenas empresas, enfim, os mais 
necessitados. De todos os Estados da Federação, Minas Gerais tem 
uma das maiores cargas tributárias. As taxas arrecadadas neste 
Estado são maiores do que as arrecadadas em 23 Estados da 
Federação juntos. Em Minas Gerais, as taxas arrecadadas somam 
R$274.000.000,00, enquanto no Acre, no Amazonas, no Pará, em 
Rondônia, no Amapá, em Roraima, no Tocantins, no Maranhão, no 
Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em 
Pernambuco, em Alagoas, em Sergipe, na Bahia, no Paraná, em 
Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Brasília, no Mato Grosso, 
no Mato Grosso do Sul e em Goiás somam R$247.000.000,00. Logo, 
só o Estado de Minas Gerais arrecada mais do que esses 23 Estados 
da Federação juntos, o que é um absurdo. 

Neste momento, em que todo o País se mobiliza para fazer uma 
reforma tributária sem aumentar a já tão elevada carga tributária, o 
Governador Aécio Neves manda um projeto para esta Casa, em 
regime de urgência, tentando empurrar goela abaixo, sem discutir com 
a população. Não discutiu com a Associação Comercial e Industrial de 
Minas Gerais nem com os empresários nem com a sociedade 
organizada nem com os Deputados. Aliás, muitos Deputados da 
liderança do Governo não conheciam o conteúdo desse projeto. 

Com muita luta o Bloco PT-PCdoB conseguiu uma audiência pública 
na Comissão de Constituição e Justiça. Vale ressaltar que os projetos 
do Governador cedem determinados privilégios e benefícios a 
algumas empresas. Como exemplo, farei uma abordagem dos 
Projetos de Lei n°s 1.079 e 1 .078/2003. No primeiro, as empresas 
locadoras de veículos serão agraciadas, receberão benefícios do 
Governo de 50% de desconto no IPVA e 50% no licenciamento de 
veículos. Acontece que pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando 
uma empresa ganha uma remissão, um desconto, alguém tem de 
pagar a conta. Quem vai pagar a conta? Vejam: quem utiliza moto 
para trabalhar terá aumento de mais de 100% no IPVA. Sabemos que 
muitas pessoas a utilizam porque a gasolina é muito cara. 

Os "motoboys", os "mototaxistas" terão mais de 100% de aumento 
do IPVA. Quem tem veículo utilitário, como Kombis, vans, pagará mais 
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de 50% de IPVA. Quem tem veículo a álcool ou a diesel pagará 
20%a mais. 

Foi com muita luta que a relatora do projeto apresentou a emenda, 
que já tínhamos apresentado também. Já tínhamos denunciado que 
os veículos a álcool teriam 20% a mais também. A relatora incluiu em 
seu parecer, retirando isso dos veículos. Então, os proprietários 
pagarão mais. Alguns poderão pagar mais de 100% do IPVA, além de 
25% do licenciamento de veículos. E as locadoras receberão esse 
"presentaço" de fim de ano, tendo 50% de desconto de IPVA e 50% 
de desconto no licenciamento de veículos. 

A taxa de segurança pública estava prevista no Projeto de Lei no 
1.078/2003. No caso de chamarmos um policial, se ele fosse a pé, 
pagaríamos R$12,49; se fosse de moto, R$15,03; se fosse de 
ROTAM, R$29,15; se utilizasse helicóptero, R$2.167,48. Isso tudo por 
hora. Imagine o custo no caso de uma pessoa ser seqüestrada ou 
ficar perdida em uma mata, se fosse utilizado um helicóptero da 
polícia. Se fossem 48 horas de busca, ficaria em torno de 
R$105.000,00. Era mais fácil negociar com os bandidos, com os 
seqüestradores, que chamar a polícia. 

E o Governador diria que em Minas Gerais diminuiriam os índices de 
violência, conforme os dados oficiais da Polícia Militar. Lógico que 
diminuiriam, pois as pessoas não chamariam mais a polícia. Se o 
cidadão tivesse a casa assaltada e chamasse a polícia, se chegassem 
quatro policiais em quatro ROTAMs, o custo seria alto. Sairia mais 
barato deixar levar a televisão e o videocassete que registrar boletim 
de ocorrência e pagar a polícia. 

Isso estava no Projeto de Lei n° 1 .078/2003. Denunciamos e 
conseguimos alterá-lo. Houve uma regulamentação da cobrança 
dessas taxas. E se continuasse dessa maneira, com certeza, o 
Governador iria para a imprensa dizer que em Minas Gerais os índices 
de violência diminuíram, conforme estatística da Polícia Militar. As 
pessoas não iriam chamar a polícia. Houve uma regulamentação. 
Será cobrada taxa de segurança pública somente em alguns casos, 
graças à mobilização do Bloco PT-PCdoB. Será cobrada somente nos 
casos de resgate e captura de animal em via pública, ferido ou não; 
escoltas; remoção de veículos particulares; apoio a empresas 
privadas em serviços de segurança; disparo de alarme falso e 
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apresentação da banda de música da Polícia Militar. 

Outro ponto do projeto que é inconstitucional, ilegal, imoral, injusto, é 
a taxa de incêndio. Estão ocorrendo várias piadas. Fui a uma escola e 
vi num quadro escrito pelos estudantes: "Aécio doidão, o incendiário". 
O que é preciso para cobrar essa taxa está bem claro na legislação: 
as taxas somente podem ser exigidas nas hipóteses previstas no 
inciso 11 do art. 147 da Constituição Federal, que são no exercício do 
poder de polícia, que não é o caso, pois não é fiscalização nem 
proteção, ou quando da utilização efetiva ou potencial de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à 
sua disposição. 

O Governo quer nos convencer, mas sabemos que não é assim. Em 
primeiro lugar, o Corpo de Bombeiros presta diversos outros serviços 
além de cuidar da prevenção e do combate aos incêndios, tais como 
ações de defesa civil, proteção e socorro público, além de buscas e 
salvamento de pessoas. Esses serviços continuarão a ser prestados a 
todos os cidadãos, independentemente do pagamento de taxas, até 
mesmo utilizando-se os equipamentos adquiridos com os recursos 
desses tributos, se estes vierem a ser cobrados. Ora, está claro que 
esse serviço é indivisível, devendo ser custeado pelos impostos já 
pagos por toda a sociedade mineira. Não há justificativa para 
pagarmos de novo. 

O Governo de Minas Gerais entende que essa taxa é devida. Isso 
significa que para "Aecinho, o incendiário", em sua concepção, todas 
as casas, os galpões e os edifícios deveriam pegar fogo. 

Deveriam ser acometidos de incêndio, pois, caso contrário, a taxa 
não se justificaria. Se não há incêndio durante todo o ano, e a 
população pagou pelas taxas, não houve serviço prestado pelo 
Estado. A taxa poderia ser cobrada apenas daqueles que tiverem 
suas propriedades incendiadas, ou se fosse realizado, pelos 
bombeiros, serviço de proteção e fiscalização em todos os prédios da 
cidade. 

Se a casa pegou fogo e o cidadão pagou a taxa, terá seu direito 
ressarcido pelo Estado? O Estado terá responsabilidade objetiva. Há 
ainda o valor sentimental do imóvel e de tudo o que estiver dentro. É 
possível alegar um presente, uma herança da avó, o álbum de 
fotografias, etc. Ficará mais caro para o Estado, pois terá de pagar 
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indenizações milionárias para quem reivindicar. 

O Governo do Estado está rasgando a Constituição de Minas Gerais 
e indo contra o que prevalece em seu art. 152. O que significa instituir 
tributo não uniforme em todo o território estadual ou que implique 
indistinção ou preferência de um município em detrimento de outro? 

A taxa deverá ser cobrada dos 853 municípios de Minas Gerais. A 
proposta inicial do Governador seria cobrar apenas onde há unidade 
do Corpo de Bombeiros, ou seja, 32 cidades. Depois, houve 
modificação, passando para 66. Alguns Deputados que ficaram 
insatisfeitos com a cobrança da taxa em suas cidades conseguiram 
negociar. Dessa forma, 55 municípios serão agraciados com a taxa. 
Os valores poderão chegar a R$449,00, dependendo do tamanho do 
imóvel. As empresas poderão pagar até R$1.600,00, dependendo do 
seu tamanho. 

Fere outro princípio constitucional, que é a capacidade contributiva. 
Uma pessoa que tem um '11at" de até 70m2 em Belo Horizonte, será 
isento, e quem mora na favela, dependendo do tamanho, pagará. 
Quem mora em uma região metropolitana pagará o mesmo valor de 
quem mora na Zona Sul, dependendo do tamanho do imóvel. A base 
de cálculo é o tamanho do imóvel. Isso é imposto básico e típico de 
IPTU, outro princípio de ilegalidade. 

Se essa taxa passar nesta Casa, entraremos com várias ações na 
justiça. O projeto do Governador apresenta outros pontos polêmicos. 
Em relação à taxa de segurança pública, quem fizer um cadastro 
inicial ou reavaliação anual em bancos de dados do Corpo de 
Bombeiro de Minas Gerais terá de pagar em torno de R$142,00. As 
taxas não param por aí. Se fosse falar de todas, gastaria a tarde 
inteira. Dentro da taxa de segurança pública, foram criadas várias, 
como registro ou importação de prontuário para carteira nacional de 
habilitação ou permissão. Se alguém for transferir a carteira, terá de 
pagar uma taxa de R$29,98 só para o prontuário. Se um estrangeiro 
for dirigir no Brasil, terá de pagar uma taxa de R$14,99. Registro de 
prontuário de estrangeiro, R$29,98. Inclusão de impedimento 
administrativo e transferência de veículos, R$3, 75. 

O cidadão, apesar de ter sua moto ou seu carro roubados, terá de 
pagar uma taxa de R$3,75. 

Daqui a pouco, Deputado Jayro Lessa, concedo-lhe aparte. 
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São vanas e várias taxas absurdas que o Governador Aécio 

Neves deseja criar. Colocamos a nossa proposta para todos os 
Deputados. O Bloco PT-PCdoB assumiu a responsabilidade de fazer 
gestões junto ao Governo Federal. Com a reforma tributária, Minas 
Gerais, com certeza, receberia em torno de R$1.000.000.000,00. Com 
as taxas, a arrecadação será de R$117.000.000,00, que é muito 
pouco diante do déficit do Estado. Colocamo-nos à disposição para 
resolver o problema e solicitamos que o Governador retirasse o 
projeto. Infelizmente, não teve sensibilidade. 

Repito: o Deputado que votar a favor dessa taxa, como disse o 
companheiro Alencar da Silveira Jr., carregará a responsabilidade 
social de votar contra a população do Estado. Se o índice de 
desemprego subir, o Governador Aécio Neves, corn certeza, será 
responsabilizado. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, senhoras e senhores das galerias, telespectadores 
da TV Assembléia, abordaremos um assunto importante, que é o 
orçamento do Estado, levando-se em consideração as diversas 
regiões. Há poucos dias, foi realizado nesta Casa um fórum especial 
que discutiu o PPAG e o PMDI. Foram realizadas quatro grandes 
reuniões: três em Belo Horizonte e uma em Araçuaí. 

Durante os debates realizados por Secretários de Estado, líderes de 
Governo e cidadãos, falou-se muito nas desigualdades regionais e na 
boa-vontade do Governo em diminuí-las. Ao ouvir isso, fiquei muito 
alegre, muito feliz da vida, porque imaginei que havia chegado a vez 
dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, a nossa vez de melhorar a 
situação de empobrecimento em que vive a população dessas 
regiões. O PMDI e o PPAG são planos orçamentários para um 
período maior de quatro ou seis anos, que podem contribuir para a 
alocação de recursos nas regiões mais pobres. Assim, essa 
desigualdade poderá acabar aos poucos. 

Ao ouvir as exposições, as propostas do Governo, sonhava, mas, 
daí a pouco, acordei e percebi que estava tendo um pesadelo, porque 
os discursos não correspondiam à realidade. Para superar 
desigualdades, é preciso, sobretudo, que sejam alocados recursos 
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nas regiões mais pobres, garantindo a infra-estrutura dessas 
regiões. Ao verificarmos os planos de Governo para as obras de infra-
estrutura, percebemos que os recursos não aparecem. Não aparecem 
recursos para estradas, não aparecem recursos para projetos de 
irrigação, não aparecem recursos para desenvolvimento de indústrias 
nem para implantação de universidades públicas e gratuitas nessas 
regiões pobres de Minas. Vejam V. Exas.: existem duas universidades 
para servir o Norte de Minas, o Mucuri e o Jequitinhonha. Uma fica em 
Diamantina, escola isolada que fica localizada na entrada do vale do 
Jequitinhonha. Não atende a todos os municípios, tendo em vista a 
distância entre as cidades do baixo, do médio e do alto 
Jequitinhonhas. A outra universidade é a UNIMONTES, localizada em 
Montes Claros, que é pública e de qualidade. Mas também não atende 
a todas as demandas da região Norte. 

Não há previsão do Governo, nos recursos do orçamento, para que 
sejamos atendidos em nossas necessidades. Temos tentado entender 
e temos buscado explicações para saber como e quando esses 
recursos virão. Tenho em mãos as propostas orçamentárias que 
vigoraram nos anos de 2001, 2002, 2003 e a que irá vigorar em 2004. 
Para o Norte de Minas, em 2001, a proposta foi de 11 ,3; para o Mucuri 
e o Jequitinhonha, 1 ,3. Em 2002, o Norte de Minas ficou com 12; e o 
Mucuri e o Jequitinhonha com 1 ,8. Em 2003, o Norte de Minas ficou 
com 17,45; e o Mucuri e o Jequitinhonha com 3,71. Em 2004, o Norte 
de Minas terá 14,59; e o Mucuri e o Jequitinhonha, 3,59. Citei apenas 
as três áreas mais empobrecidas do Estado, considerando o Norte de 
Minas isoladamente e o Mucuri e o Jequitinhonha conjuntamente. 
Para o ano de 2004, estão previstos investimentos globais da ordem 
de 47,24. Esses recursos são normalmente alocados no Sul de Minas, 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ou seja, em cidades que 
possuem desenvolvimento superior ao das nossas regiões 
empobrecidas. 

Procuramos nos informar sobre os critérios utilizados na distribuição 
dessas verbas, uma vez que a fala do Governo, dos seus líderes e do 
seu secretariado é a de que esse trabalho objetiva diminuir as 
desigualdades sociais. Cada um afirmou uma coisa diferente. Alguns 
me disseram que o critério é o IDH, ou seja, regiões que possuem 
índice menor recebem mais. A minha cabeça funciona de outra 
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maneira. Há poucos dias, vimos nos jornais um mapa de Minas 
com as dez cidades mais ricas e as dez mais pobres. Dessas mais 
pobres, quatro são do Norte de Minas, quatro do Mucuri e duas do 
Jequitinhonha. Então, não é verdade que o índice de desenvolvimento 
humano é levado em consideração, porque as regiões com menor IDH 
estão malservidas. Além disso, o Norte recebe bem mais do que o 
Mucuri e o Jequitinhonha. 

Outras pessoas me disseram que o critério adotado para a 
distribuição das verbas é a densidade demográfica. 

As regiões mais populosas devem receber mais recursos; as regiões 
de baixa densidade demográfica recebem menos porque a 
distribuição também é feita levando-se em consideração o número de 
pessoas que devem ser atendidas em cada região. Novamente um 
balde de água fria para mim, pois se o critério é esse, o Mucuri e o 
Jequitinhonha ficarão desertos. A densidade demográfica já é fraca, o 
povo busca lugares melhores, onde há saúde, educação, emprego; se 
o orçamento obedecer ao critério de densidade demográfica, chegará 
o dia em que o povo do Mucuri e de Jequitinhonha sairá em busca de 
lugares com melhores condições de vida. Outras pessoas disseram 
que deve ser respeitado o número de municípios, a região com maior 
número de municípios recebe mais recursos. Isso não procede, pois 
regiões pequenas, no Sul de Minas, com poucos municípios, recebem 
até 20% dos recursos do orçamento. Não procede nem mesmo se 
compararmos o Mucuri e o Jequitinhonha com o Norte de Minas; o 
Mucuri tem 27 cidades, o Jequitinhonha tem 53, o que perfaz um total 
de 80; o Norte de Minas tem 90, uma diferença de 10 municípios a 
mais para o Norte. Entretanto, os recursos para o Norte são bem 
maiores que para o Jequitinhonha e o Mucuri. Este ano, vigoram 
17,45 para o Norte e 3,71 para o Jequitinhonha e o Mucuri. Para o 
próximo ano, 14,59 para o Norte de Minas, e 3,59 para o Mucuri e o 
Jequitinhonha, juntos. Outra explicação é que a região é empobrecida, 
mas a renda "per capita" dada a essas regiões é sempre maior que a 
dos outros. O Mucuri e o Jequitinhonha têm 3% de recurso por 
pessoa, é muito pouco para diminuir as desigualdades e criar as infra-
estruturas que não temos. São condições básicas para o 
desenvolvimento de um povo, educação, saúde e trabalho. Uma 
criança das regiões do Mucuri e do Jequitinhonha, para estudar na 
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escola fundamental, onde aprende a ler, escrever e resolver 
algum problema de matemática, muitas vezes, sai de casa às 5 horas 
da madrugada, viaja quilômetros para chegar a uma estrada vicinal, 
pega um transporte escolar superlotado, perigoso para chegar às 7 
horas na escola. Fica lá até às 11 horas e volta na mesma via sacra, 
chegando em casa às 14 horas, com a barriga vazia, e cansada, 
amarrotada por fora e por dentro. Não procede que a situação da 
educação no Mucuri ou no Jequitinhonha seja vista da mesma forma 
que a de uma cidade da RMBH ou do Sul de Minas. 

Aqui a criança está distante da escola por uma caminhada de 1 O 
minutos, ou o transporte escolar a apanha e, em 1 O minutos, está na 
escola. 

Falarei sobre a questão da saúde. Um doente de Salto da Divisa 
viaja em torno de 700km para encontrar um hospital que lhe preste 
atendimento. Às vezes morre pelo caminho ou nem chega a sair da 
cidade. Na Capital, um doente passa mal em casa, e, em 1 O minutos, 
a ambulância está na porta. Em 15 minutos, ele é atendido no 
hospital. O custo operacional é menor para o doente da Capital, sem 
considerar o sofrimento e a dificuldade daquele que viaja com mal-
estar, quando não está nas últimas horas de vida. Muitas vezes esse 
doente levará uma tarde, uma noite ou uma madrugada inteira para 
chegar ao local de atendimento. 

Emprego e renda. No interior, o cidadão quase não tem como 
arrumar uma ocupação. Se o emprego está difícil nas grandes 
cidades, imaginem no interior, onde não há condição de trabalho. 
Vemos os jovens nas portas dos botecos, sentados nas praças, 
olhando para cima e para baixo, levados, quase que empurrados, ao 
vício das drogas e do alcoolismo. 

Portanto, como acreditaremos no esforço do Governo para diminuir 
as desigualdades regionais se, nos projetos do PMDI e do PPAG, não 
há sinal para melhorar a infra-estrutura das regiões empobrecidas? 
Lamentamos e esperamos - a esperança é a última que morre -
chegar o dia em que diremos: "até que enfim, chegou a hora de salvar 
as regiões mais pobres de Minas. Respeitaram nosso pedido e direito 
de diminuir as desigualdades regionais". Obrigada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, V. Exa. pode perceber que 
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não há quórum para a continuação dos trabalhos. Solicito que 
encerre, de plano, a reunião. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de 
logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
reunião de debates de amanhã, dia 14, às 9 horas. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 14/11/2003 
Presidência da Deputada Ana Maria Resende 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Ana Maria Resende - Paulo Piau - Sebastião Helvécio - Wanderley 

Ávila. 
Falta de Quórum 

A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria Resende) - Às 9h6min, a 
lista de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 
quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para a reunião 
especial de segunda-feira, dia 17, às 20 horas, nos termos do edital 
de convocação. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DA UEMG, EM 2/10/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

lvair Nogueira, Paulo Piau e Ricardo Duarte, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado lvair 
Nogueira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 
3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento subscrito por todos os membros, em que solicitam, com 
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o apoio do Colégio de Líderes, a prorrogação dos trabalhos até o 
dia 21/10/2003. 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, 13 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Ricardo Duarte - Paulo Piau. 

ATA DA 22• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 4/11/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
João Bittar, Paulo Cesar e Olinto Godinho, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João 
Bittar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado 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 informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e 
comunica o recebimento de ofício da Deputada Cecília Ferramenta, 
em que informa que estará ausente do País no período de 28/1 O a 
8/11/2003. Na 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário, é 
submetido a votação e aprovado o Requerimento no 1.666/2003, do 
Deputado Arlen Santiago. Na 3• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão, o Deputado Paulo Cesar apresenta requerimento no qual 
solicita seja realizada audiência pública para discutir, com convidados 
que menciona, a divisão territorial dos Municípios de Conceição do 
Pará e Nova Serrana. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. A Presidência informa que essa audiência será realizada no 
dia 25/11/2003, e a audiência pública solicitada pelo Deputado Olinto 
Godinho por meio de requerimento aprovado anteriormente, destinada 
a discutir com convidados que menciona a suposta anexação de área 
territorial, envolvendo os Municípios de Veredinha e Capelinha, será 
realizada no dia 18/11/2003. 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. 

~------------~------------~ 



1032 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
João Bittar, Presidente- Cecilia Ferramenta- Paulo Cesar. 
ATA DA 7" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

ANEL RODOVIÁRIO, EM 4/11/2003 
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Fábio Avelar, Gustavo Valadares, Doutor Viana e Doutor Ronaldo 
(substituindo este ao Deputado Miguel Martini, por indicação da 
Liderança do BPSP), 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 Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a tratar de questões ambientais que envolvem o Anel Rodoviário de 
Belo Horizonte, com a participação da Comissão de Meio Ambiente, 
atendendo-se a requerimento do Deputado Fábio Avelar, e comunica 
o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Carla 
Maria Vasconcellos Fróes, Secretária Municipal de Meio Ambiente e 
Saneamento Urbano, justificando sua ausência a esta reunião por 
compromissos anteriormente assumidos; do Diretor-Geral do DER-
MG, indicando o Sr. Leomar Fagundes de Azevedo para substituir o 
Sr. José Élcio Santos Monteze nesta audiência pública; do CEL PM 
Rômulo Berbert Diniz, Comandante da a• RPM, encaminhando a esta 
Comissão dados estatísticos referentes a crimes acontecidos no Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte e adjacências nos últimos nove meses 
de 2003; e texto apresentado pelo Sr. João Bosco, do Núcleo de 
Estudos e Pesquisa da Agenda 21 - NEPAL. Passa-se à 3" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposição da Comissão. Submetido a votação é aprovado 
requerimento de autoria dos membros da Comissão, em que solicitam 
sejam as atividades da Comissão prorrogadas por mais 30 dias, a 
partir do dia 7/11/2003. A Presidência destina esta parte da reunião a 
ouvir os convidados, que discorrerão sobre as questões ambientais 
que envolvem o Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Registra-se a 
presença dos Srs. Benerval Alves Laranjeira Filho, Gerente da Divisão 
de Projetos Urbanísticos e Infraestrutura de Transporte da FEAM , 
representante do Secretário de Meio Ambiente; Major Antônio 
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Carvalho; Antônio Alves da Silva, do 8° CONSEPE; Leomar 
Fagundes de Azevedo, engenheiro do DER-MG; Sebastião Bahia, da 
FEAM; Itamar Arruda, assessor e representante do Secretário 
Municipal de Estrutura Urbana de Belo Horizonte; João Bosco, do 
Grupo NEPAL; Luiz Carlos Bromonschenkel, da GRAMBEL, os quais 
são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Fábio Avelar 
tece suas considerações iniciais, na qualidade de autor do 
requerimento que deu origem ao debate. Logo após, passa a palavra 
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Fábio Avelar, Presidente- André Quintão- Gustavo Valdares. 

ATA DA 26• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 5/11/2003 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Adalclever Lopes, Ana Maria Resende e Dalmo Ribeiro Silva 
(substituindo este ao Deputado Sidinho do Ferrotaco, por indicação da 
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado 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 da pauta e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: manifesto do Sind-UTE contendo 
reivindicação dos professores de Educação Física; e ofício da 
Comissão Organizadora da Conferência Nacional de Educação -
2003, solicitando a indicação de um representante para participar do 
evento. O Presidente informa que avocou a si a relataria do Projeto de 
Lei no 391/2003 e acusa o recebimento das seguintes proposições, 
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei 
n°s 848 e 1.065/2003 (Deputada Ana Maria Resende); 1.053/2003 
(Deputado Sidinho do Ferrotaco); 1.160/2003 (Deputado Weliton 
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Prado); e 1.182/2003(Deputado Leonídio Bouças). Passa-se à 1" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Registra-se a presença do Deputado Weliton Prado. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 320/2003 na forma do 
Substitutivo no 1 com a Emenda n° 1, e 623/2003 (relatora: Deputada 
Ana Maria Resende); e 478 e 1.108/2003 (relator: Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, sendo que esta última em virtude de redistribuição). 
Registra-se a presença do Deputado Leonídio Bouças. Passa-se à 2" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, em turno único, os 
pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei nos 1 .038 e 1.085/2003 
(relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco) e 1.090/2003 (relatora: 
Deputada Ana Maria Resende). Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 1.645, 1 .650, 1 .652, 
1.668, 1.671, 1.673, 1.709, 1.713, 1.728 a 1.739, 1.742, 1.752 e 
1.753/2003. 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 dos Deputados Adalclever Lopes, 
José Henrique, lvair Nogueira e Maria Tereza Lara, solicitando reunião 
para debater a Resolução n° 452, da Secretaria da Educação de 
3/11/2003, que establece os critérios e as condições para a indicação 
de candidatos ao cargo de Diretor e à função de Vice-Diretor de 
Escola Estadual de Minas Gerais. 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, 12 de novembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Leonídio 

Bouças - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado. 
ATA DA 27" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 5/11/2003 
Às 9h31 min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria 

José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Laudelino Augusto e 
Leonardo Ouintão, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
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também, o Deputado Paulo Cesar. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor 
Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a ouvir o Sr. João Bosco Senra, Secretário 
Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, que 
exporá as diretrizes políticas dessa Secretaria, e comunica o 
recebimento dos ofícios dos Srs. Odelmo Leão, Secretário de 
Agricultura, publicado no "Diário do Legislativo", em 30/1 0/2003; e 
Carlos Mário Pereira, Prefeito Municipal de Francisco Dumont, 
publicado no "Diário do Legislativo" de 4/11/2003. A Presidente acusa 
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 143/2003 no 2° turno e 
1.071/2003 no 1 o turno (Deputada Maria José Haueisen); 863 e 
1.056/2003, no 1° turno (Deputado Fábio Avelar); 1.037 e 1.039/2003, 
no 1 o turno (Deputado Doutor Ronaldo); e 948/2003, em turno único 
(Deputado Leonardo Quintão). Passa-se à 2" 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° 1.748/2003. Passa-se à 3" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Fábio Avelar, em 
que solicita a realização de reunião para debater, em audiência 
pública, a situação irregular da implantação de empreendimentos em 
áreas da serra do Curral; Doutor Ronaldo, em que solicita a realização 
de reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Segurança 
Pública para apurar denúncias de exploração florestal em áreas de 
preservação ambiental nos Municípios de São João do Manteninha e 
Nova Belém; e Paulo Cesar, em que solicita seja enviado ofício ao 
Presidente da FEAM com pedido de que mantenha esta Comissão 
informada sobre o processo de instalação do aterro sanitário de Nova 
Serrana. A seguir, a Presidência interrompe os trabalhos ordinários 
para, em reunião especial, ouvir o Sr. João Bosco Senra. Na condição 
de autora do requerimento que deu origem ao debate, a Deputada 
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Maria José Haueisen tece as considerações iniciais e, logo após, 
passa a palavra ao convidado, para que faça sua exposição. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença do convidado 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, 12 de novembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Leonardo Quintão - José Milton -

Olinto Godinho. 
ATA DA 14• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO, 

EM 5/11/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Maria Olívia e os Deputados Antônio Genaro, Laudelino Augusto e 
Dimas Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia , declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Dimas Fabiano, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e 
votar pareceres sobre proposições em fase de redação final. A 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 
741/2003 (Deputado Laudelino Augusto); 843/2003 (Deputado Dimas 
Fabiano) e 541/2003 (Deputado Antônio Genaro). Passa-se à 1• Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei n° 741/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto). 
Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 843/2003 (relator: 
Deputado Dimas Fabiano) e 541/2003 (relator: Deputado Antônio 
Genaro). 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 
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trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto - Luiz Humberto 

Carneiro. 
ATA DA 29" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 5/11/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Maria Olívia e os Deputados Paulo Cesar, Elmiro Nascimento, Antônio 
Genaro, Biel Rocha, Chico Rafael, Laudelino Augusto e Márcio 
Passos, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, a Deputada Jô Moraes e os Deputados Gustavo Valadares, 
Sidinho do Ferrotaco e Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel 
Rocha , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. Robson 
Braga de Andrade, Presidente da FIEMG, que falará sobre o Projeto 
Estrada Real, considerado um dos mais importantes projetos de 
turismo do Estado, atendendo-se a requerimento dos Deputados 
Paulo Cesar e Elmiro Nascimento, e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofício do Presidente da FIEMG, 
comunicando sua ausência desta reunião e indicando para 
representá-lo o Vice-Presidente desse órgão. Passa-se à 2• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n"s 
1.674 e 1.714/2003. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Cesar, em que solicita 
seja realizada visita da Comissão ao Hotel da Previdência de Araxá, 
no dia 14/11/2003, a fim de verificar a situação desse estabelecimento 
e colher subsídios para a audiência pública a ser realizada nessa 
data, na cidade de Araxá, a pedido do Deputado Laudelino Augusto; 
Dalmo Ribeiro Silva (2), em que solicita seja realizada audiência 
pública em Monte Verde, Município de Camanducaia, para se 
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discutirem questões relativas ao potencial turístico dessa 
localidade, e em que solicita sejam realizadas audiências públicas nos 
municípios que menciona, para discutir a melhor divulgação do Projeto 
Estrada Real; da Deputada Maria Olívia e dos Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva e Paulo Cesar, em que solicitam seja pedida aos 
Presidentes das Assembléias Legislativas do Rio de Janeiro e de São 
Paulo uma oportunidade para que os Deputados desta Comissão, 
juntamente com representantes da FIEMG e da Secretaria de 
Turismo, apresentem-lhes o Projeto Estrada Real. A Presidência 
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados. Registra-se a 
presença dos Srs. Olavo Machado Júnior, Vice-Presidente da FIEMG, 
e Gestor do Instituto Estrada Real e representante do Presidente da 
FIEMG; Daniel Carlos de Oliveira, Consultor do Instituto Estrada Real 
e representante do Diretor-Geral do Instituto Estrada Real; Márcio 
Roberto Alves dos Santos, pesquisador e autor do livro "Estradas 
Reais"; Pedro Parizzi, Gerente do Conselho de Assuntos Legislativos 
da FIEMG; e Lúcio José de Figueiredo Sampaio, Assessor da 
Presidência da FIEMG, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa. Os Deputados Paulo Cesar e Elmiro Nascimento tecem suas 
considerações iniciais, na qualidade de autores do requerimento que 
deu origem ao debate. Logo após, o Presidente 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, comunica que no dia 20/11/2003 haverá reunião 
conjunta desta Comissão com a Comissão de Meio Ambiente, para 
debater questões relativas à preservação da lagoa da Pampulha, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Chico Rafael - Biel Rocha -

Márcio Passos. 
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

CAFEICULTURA MINEIRA, EM 6/11/2003 
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Paulo Piau, Laudelino Augusto, Dalmo Ribeiro Silva, José Henrique e 
Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão. Estão 
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presentes, também, os Deputados Dilzon Melo, Carlos Pimenta e 
Leonardo Quintão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Paulo Piau, 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 ouvir os convidados sobre a 
organização da produção e gestão social da cafeicultura e questões 
trabalhistas relativas à atividade cafeeira. Registra-se a presença dos 
Srs. Carlos Alberto Menezes de Calazans, Delegado Regional do 
Ministério do Trabalho em Minas Gerais; Narcélio Mendes Ferreira, 
Presidente da Associação dos Cafeicultores da Região de Caratinga; 
Pedro Hartung, Diretor-Técnico do IMA; Valdicele Fátima Pereira, 
Assessora Jurídica da FETAEMG; Nilva Martins de Queiroz e José 
Roberto Rodrigues Vieira, respectivamente Gerente Jurídica e 
Gerente de Recursos Humanos da COOXUPÉ; Maurício Landi 
Pereira, Gerente de Marketing e Relações Institucionais da 
COOPARAÍSO; João Roberto Puliti, Presidente da Comissão de Café 
da CNA e Diretor da FAEMG; Rodrigo de Almeida Pontes, Presidente 
da SMEA e técnico do setor de café; João Nelson Gonçalves Rios, 
Coordenador de Agro-Qualidade do IMA e Secretário Executivo do 
CERTICAFÉ; Carlos Alberto Gonçalves, da área de mercadologia e 
estratégia do CEPEAD-UFMG; e José Maria Verdugo, da EMA TER. A 
Presidência comunica o recebimento de ofício do Sr. Milton Luciano 
dos Santos, Superintendente Estadual do Banco do Brasil, 
encaminhando resumo das linhas de crédito e de outros serviços 
disponíveis para a cafeicultura nessa instituição. O Presidente, 
Deputado Paulo Piau, tece as considerações iniciais e, logo após, 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das 
notas taquigráficas. Passa-se à 3" 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 Laudelino Augusto, em que 
solicita seja formulado voto de congratulações com os vencedores do 
5° Concurso de Qualidade de Cafés Especiais - "Cup of Excellence" -, 
realizado em Araxá; e do Deputado Luiz Humberto, em que solicita 
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seja encaminhado à FEATEMG, à FAEMG e ao Ministério Público 
do Trabalho pedido para que seja discutida a necessidade de 
adequação da legislação trabalhista à realidade da cadeia produtiva 
do café e que o resultado dessa discussão seja apresentado à 
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos convidados, dos parlamentares e demais 
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 10 de nvoembro de 2003. 
Paulo Piau, Presidente- Laudelino Augusto- José Henrique. 

ATA DA 26• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 6/11/2003 
Às 16h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Mauro Lobo, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor 
Viana, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes, 
Antônio Júlio, Dinis Pinheiro, Elmiro Nascimento, Gilberto Abramo, 
lrani Barbosa, Leonardo Moreira, e Rogério Correia. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Jayro Lessa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, no 1 o turno, para as quais designou os 
relatores a seguir: Projetos de Lei n°s 97/2003 (Deputado Sebastião 
Helvécio); 931/2003 (Deputado Doutor Viana); e 1.021/2003 
(Deputado Jayro Lessa). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Adalclever 
Lopes solicita a retirada do seu destaque ao parecer do relator à 
Emenda no 17, solicitação que é deferida pelo Presidente. Nesse 
instante, o Deputado Antônio Júlio substitui o Deputado José 
Henrique, por indicação da Liderança do PMDB. Colocado em votação 
o parecer, salvo destaques e propostas de emendas, é aprovado com 
votos contrários dos Deputados Chico Simões e Sebastião Helvécio. 
Retoma o Deputado José Henrique. Os destaques aos arts. 1 o e 6° do 
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Substitutivo no 2 do parecer do relator são rejeitados com votos 
contrários dos Deputados Chico Simões, Sebastião Helvécio e Jayro 
Lessa. Retira-se da reunião o Deputado Jayro Lessa. O destaque ao 
parecer sobre a Emenda n° 35 do parecer do relator é rejeitado, com o 
voto de qualidade do Presidente, Deputado Ermano Batista. 
Registram-se votos contrários dos Deputados José Henrique, Chico 
Simões e Leonardo Moreira, substituindo este ao Deputado Jayro 
Lessa, por indicação da Liderença do PL. Retira-se o Deputado 
Sebastião Helvécio. Os destaques aos pareceres do relator às 
Emendas n°s 15, 24, 27 e 49 são rejeitados com voto contrário do 
Deputado Chico Simões. Registra-se o retorno do Deputado 
Sebastião Helvécio. Neste instante, o Deputado Dinis Pinheiro 
substitui ao Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do PL. 
Colocadas em votação, em bloco, as Propostas de Emenda nos 1, do 
Deputado Célio Moreira, 2, do Deputado Olinto Godinho e 3, do 
Deputado Antônio Júlio, apresentadas no decorrer da reunião, são 
rejeitadas. Após votação o Presidente anuncia o resultado da votação, 
que conclui pela aprovação do Projeto de Lei no 1 .078/2003 na forma 
do Substitutivo n° 2, apresentado, e pela rejeição das Emendas 11 a 
33, 35 a 47 e 49 a 51. Com a aprovação do Substitutivo no 2, ficam 
prejudicadas as Emendas nos 34 e 48, por terem sido incluídas no 
substitutivo, e as Emendas nos 18 e 26. Passa-se à 2• Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é rejeitado 
o Requerimento no 1.757/2003. Registra-se voto contrário 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. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente • Chico Simões • José Henrique 

Sebastião Helvécio · Mauro Lobo · Dinis Pinheiro. 
ATA DA 24• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS, EM 10/11/2003 
Às 16h10min, comparece no auditório da Secretaria Municipal dos 

Direitos da Cidadania de Belo Horizonte o Deputado Durval Ângelo, 
membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
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Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a aual é dada por 
aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente. A 
Presidência informa que a reunião se destina a discutir o 
estabelecimento de uma rede de proteção aos refugiados, com vistas 
a garantir o acesso deles ao mercado de trabalho e ao ensino 
superior. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os 
convidados e registra a presença dos Srs. Paulo Renato Barbi 
Brescia, Chefe de Gabinete do Secretário dos Direitos da Cidadania 
de Belo Horizonte, representando a Sra. Vânia Lúcia Ferreira Diniz, 
Coordenadora para Assuntos da Comunidade Negra da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte; Marcos Godinho, Analista Social do 
Instituto Marista; Manoel Fernando, Presidente da Associação de 
Refugiados Africanos do Brasil; Márcia Martini, Diretora de Promoção 
dos Direitos Humanos e Inclusão Social da Subsecretaria de Direitos 
Humanos; Marília Sidney Mendonça, Pró-Reitera da UEMG; Maria 
Emília Silva, Coordenadora de Direitos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte; e Patrícia Cristina do Nascimento 
Freitas, Assistente Social da Fundação Mendes Pimentel, os quais 
tomam assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento 
que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo 
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Mauro 

Lobo. 
ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 11/11/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Jõ Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau, Dinis 
Pinheiro, Fábio Avelar e Leonardo Quintão, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
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de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento de ofícios do Ministério das 
Telecomunicações, publicado no Diário do Legislativo de 8/11/2003, e 
da Câmara Municipal de Governador Valadares, publicado em 
7/11/2003. Na oportunidade, é aprovado requerimento do Deputado 
Paulo Piau, em que solicita a inversão da pauta, de modo que os 
Projetos de Lei n°s 889 e 279/2003 sejam apreciados em último lugar. 
Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua 
vez, os pareceres pela aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 
1.006 e 1.007/2003 com a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relatores: Deputados Leonardo 
Quintão e Dalmo Ribeiro Silva); 1 .018/2003 na forma do Substitutivo 
no 1 da Comissão de Constituição e Justiça; e, no 2° turno, do Projeto 
de Lei no 279/2003 na forma do vencido no 1 o turno, com as Emendas 
n°s 1 e 2 (relator: Deputado Domingos Sávio). Os pareceres sobre os 
Projetos de Lei n°s 8, 889 e 102/2003, no 1 o turno, deixam de ser 
apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos 
respectivos relatores, Deputados Domingos Sávio, Paulo Piau e Jô 
Moraes. O Projeto de Lei no 966/2003 é retirado da pauta, atendendo-
se a requerimento do Deputado Leonardo Quintão, aprovado pela 
Comissão. São distribuídos avulsos dos pareceres sobre os Projetos 
de Lei n°s 1.008/2003, pela aprovação com a Emenda n° 1 ao 
Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Fábio A velar), e 1 .082/3003, pela aprovação com as 
Emendas nos 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as 
Emendas n°s 6 a 1 O, apresentadas (relator: Deputado Dinis Pinheiro). 
Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°S 1.707, 1.708, 1.712, 1.719 a 1.722/2003, 1.740, 
1.741, 1.749, 1.750, 1.755, 1.756, 1.768 e 1.769/2003. Passa-se à 3• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
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propos1çoes da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita a 
realização de audiência pública para discutir a situação da Defensoria 
Pública e a efetiva aplicação de sua lei orgânica. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, dia 12/11/2003, com a finalidade de se 
apreciarem os Projetos de Lei n°s 8, 889, 1.008, 1.080 a 1 .083/2003, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes - Paulo Piau - Leonardo 

Quintão. 
ATA DA ya REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 11/11/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas e Maria Tereza Lara e os Deputados 
Antônio Júlio e lrani Barbosa, 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 Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se à 1 • Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 1.081/2003 com as 
Emendas n° 1 e 2 e 1.083/2003 com as Emendas n° 1 a 6 (relator: 
Deputado Antônio Júlio), registrando-se o voto contrário da Deputada 
Maria Tereza Lara aos dois pareceres. Na fase de discussão do 
parecer da relatora, Deputada Vanessa Lucas, que conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei no 1 .080/2003, no 1-0 turno, a Presidente 
defere o pedido de vista da Deputada Maria Tereza Lara. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
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Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio - Vanessa Lucas 
Maria Tereza Lara. 

ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 12/11/2003 

1045 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
José Milton, Maria José Haueisen, Leonardo Quintão e Olinto 
Godinho, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, 
o Deputado Biel Rocha. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a debater questões relacionadas ao foco de 
mercúrio detectado na bacia do ribeirão do Grama, no Município de 
Descoberto. e comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
ofícios do Sr. Geraldo Elias Rolim, publicado no "Diário do Legislativo" 
de 30/1 0/2003; e da Sra. Laury Moreira dos Santos, Prefeita Municipal 
de Serranópolis de Minas, publicado no "Diário do Legislativo" de 
8/11/2003; e fax do Sr. Marcos Bartasson Tannús, geólogo do 
CETEC, comunicando a impossibilidade de comparecer a esta 
reunião. A Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei no 
1.134/2003, no 1° turno, e comunida que designou o Deputado José 
Milton para relata-lo. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é 
aprovado, em turno único, o parecer pela aprovação do Projeto de Lei 
n° 948/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça (relator: Deputado Leonardo Quintão). A seguir, a Presidência 
interrompe os trabalhos ordinários para, em reunião especial, ouvir os 
seguintes convidados: Srs. Marcos de Araújo Lima e Orlando Luiz de 
Mendonça, respectivamente Prefeito Municipal e Secretário Municipal 
de Saúde de Descoberto; Rosa Maria Cruz Laender Costa e Mauro 
Campos Trindade, respectivamente Gerente e Técnico da Divisão de 
Monitoramento e Geoprocessamento da FEAM; Lodônio de 
Figueiredo Souza, tecnólogo de meio ambiente; Bruno Buzinari 
Louzada, Técnico de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
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Descoberto; Cristiana Ferreira Jardim de Miranda e Michael 
Laurence Zini Lise, respectivamente Diretora de Vigilância Ambiental 
em Saúde e Consultor Técnico da Superintendência de Epidemiologia 
da Secretaria da Saúde. A Presidência concede a palavra ao 
Deputado Biel Rocha, autor do requerimento que deu origem ao 
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra 
aos convidados, cada um por sua vez, 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, 13 de novembro de 2003. 
Doutor Ronaldo, Presidente - Fábio Avelar - Laudelino Augusto -

Domingos Sávio. 
ATA DA 27• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 12/11/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas e Maria Tereza Lara e o Deputado 
Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante da pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidente transfere 
a direção dos trabalhos ao Deputado Antônio Júlio, e, em seguida, é 
submetido a discussão e votação e aprovado o parecer pela 
aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 752/2003 na forma do 
vencido em 1 o turno, com a Emenda n° 1, (relatora: Deputada Maria 
Tereza Lara). Ao retomar a Presidência, a Deputada Lúcia Pacífico 
comunica que o parecer sobre o Projeto de Lei no 982/2003 no 1 o 
turno deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo 
regimental pelo relator, Deputado Antônio Júlio (em virtude de 
redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a reunião extraordinária que se realizará hoje, dia 12, 
às 16h30min, com a finalidade de se apreciarem os pareceres sobre 
os Projetos de Lei nos 1.080 e 982/2003, ambos no 1 o turno, e de se 
discutirem e votarem proposições da Comissão, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de outubro de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Antônio Júlio. 

ATA DA 12" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, EM 12/11/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ricardo Duarte, Carlos Pimenta, 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 Carlos Pimenta , 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência procede à leitura da seguinte correspondência: ofícios do 
Vereador Marcílio Alves, Presidente da Câmara Municipal de 
Governador Valadares, encaminhando cópia do Requerimento no 
1.567/2003, de autoria da Vereadora Elisa Costa, subscrito por mais 
dois Vereadores, solicitando a solução dos problemas relacionados 
com o Hospital Municipal de Governador Valadares; do Vereador 
Antônio de França Morais, Presidente da Câmara Municipal de Ferros, 
encaminhando a Indicação n° 24/2003, de autoria do Vereador Carlos 
Elísio de Oliveira, tratando da celebração de convênio com o IPSEMG, 
para estudo e possíveis providências; do Sr. Hélio César Brasileiro, 
Presidente do IPSEMG, acusando o recebimento dos Ofícios nos 
2.159 e 2.635/2003/SGM, que tratam do programa IPSEMG-Família; 
requerimento do Bloco PT-PCdoB solicitando seja encaminhada ao 
Presidente da Frente Parlamentar de Saúde na Câmara dos 
Deputado, Deputado Federal José Rafael Guerra Pinto Coelbo, com 
apoio da Comissão de Saúde, cópia de representação e respectiva 
documentação à promotoria especializada de defesa da saúde, em 
conjunto com as considerações anexas; do Deputado Durval Ângelo 
encaminhando carta anônima recebida em seu gabinete, referente a 
uma denúncia contra a clínica Clinemge, a fim de se comprovar a 
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veracidade e se tomarem imediatas providências. A Presidência 
solicita à assessoria que encaminhe essa correspondência à 
Vigilância Sanitária. Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente solicita 
ao Deputado Célio Moreira que proceda à leitura de seu parecer sobre 
o Projeto de Lei no 211/2003, em 1° turno, o qual conclui pela 
aprovação da matéria, na forma do Substitutivo no 2 e pela rejeição do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Presidente solicita ao 
Deputado Neider Moreira que proceda à leitura de seu parecer sobre 
o Projeto de Lei no 582/2003, no 1 o turno, mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Na fase de discussão, o Deputado Carlos 
Pimenta solicita vista do parecer, a qual é deferida pela Presidência. O 
Presidente passa a palavra ao Deputado Carlos Pimenta para que 
proceda à leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei no 771/2003, 
no 1° turno, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria, na 
forma do Substitutivo no 1. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. O Presidente passa a palavra ao Deputado Neider 
Moreira para que proceda à leitura de seu parecer sobre o Projeto de 
Lei no 810/2003, no 1 o turno, mediante o qual conclui pela rejeição da 
matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A 
Presidência redistribui o Projeto de Lei no 919/2003, no 1 o turno, ao 
Deputado Neider Moreira, para que proceda à leitura de seu parecer, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria, com as Emendas 
de 1 a 6, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido à 
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Presidente solicita ao 
Deputado Carlos Pimenta que proceda à leitura de seu parecer sobre 
o Projeto de Lei no 1.040/2003, no 1 o turno, mediante o qual conclui 
pela aprovação da matéria, com a Emenda no 1. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência solicita ao 
Deputado Neider Moreira que proceda à leitura de seu parecer sobre 
o Projeto de Lei no 1 .1 05/2003, em turno único, mediante o qual 
conclui pela aprovação da matéria, com a Emenda no 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, 
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compreendendo a discussão e a votação de propos1çoes que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, os Projetos de Lei n°s 472/2003, em turno 
único( relator: Deputado Célio Moreira , com a Emenda n° 1 ); 
903/2003, em turno único (relator: Deputado Carlos Pimenta, com a 
Emenda n° 1 ); 918/2003, em turno único (relator: Deputado Ricardo 
Duarte); 970/2003, em turno único (relator: Deputado Fahim Sawan, 
com a Emenda no 1 ); 1.052/2003, em turno único (relator: Deputado 
Célio Moreira, com a Emenda no 1). Submetidos a votação, são 
aprovados em turno único os Requerimentos n°s 1.584, 1.612, 1 .642, 
1.656, 1.659, 1.744, 1.751/2003. A Presidência submete a discussão e 
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 748, 
972, 921 e 883/2003. 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, 13 de novembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Célio Moreira - Neider Moreira - Carlos 

Pimenta. 
ATA DA 3• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 12/11/2003 
Às 19h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

André Quintão, Mauro Lobo e Gustavo Valadares, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado André Ouintão, 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. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Na fase de discussão das 
Propostas de Ação Legislativa nos 90 a 213/2003, a requerimento dos 
respectivos relatores, são distribuídos avulsos dos pareceres. A 
Proposta de Ação Legislativa no 11 /2003 é retirada de pauta por 
determinação do Presidente da Comissão por não cumprir 
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a 
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser 
realizada no dia 13/11/2003, às 8h45min, na Sala das Comissões, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
André Ouintão, Presidente - Mauro Lobo - Sidinho do Ferrotaco. 

ATA DA s• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
COMISSÃO ESPECIAL DA UEMG, EM 13/11/2003 

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Domingos Sávio, Ricardo Duarte e Paulo Piau, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, 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 o relatório final da 
Comissão. Esgotada a matéria destinada à 1 • Parte da Reunião, 
passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discusão e 
votação de proposição sujeita a apreciação do Plenário. O relator, 
Deputado Ricardo Duarte, solicita, e o Presidente, prazo para emissão 
de seu relatório, tendo em vista alguns ajustes a serem realizados. Os 
membros, por unanimidade, decidem ouvir, antes da leitura do 
relatório final, o Sr. Aluísio Pimenta, ex-Reitor da UEMG e atual 
assessor do Governador do Estado. Passa-se à 3" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposição da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Ricardo Duarte, solicitando seja feita uma visita da 
Comissão e da Bancada Parlamentar da UEMG, juntamente com o 
Secretário de Ciência e Tecnologia, o Reitor da UEMG e os 
Presidentes das Centrais Sindicais e da FIEMG, ao Governador do 
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião extrordinária, dia 14/11/2003, às 9 horas, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente- Paulo Piau - Ricardo Duarte. 

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
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DA UEMG, EM 14/11/2003 

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Domingos Sávio, Paulo Piau e Ricardo Duarte. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Ricardo Duarte, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
o relatório final. Passa-se à 1 a 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 relatório final da Comissão com a Emenda no 1, 
do Deputado Paulo Piau. A Presidência suspende a reunião para a 
elaboração desta ata. Reabertos os trabalhos, é dispensada, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ricardo Duarte, a 
leitura da ata, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os 
trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau - Ricardo Duarte. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 54/2003, EM 21/10/2003 
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Maria José Haueisen e os Deputados José Henrique e Luiz Humberto 
Carneiro, 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 Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar o Parecer para o 1 o Turno da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 54/2003, do Deputado Gustavo 
Valadares e outros, que adota a bacia hidrográfica como unidade 
territorial de planejamento. O relator, Deputado José Henrique, 
apresenta requerimento no qual solicita seja feita audiência pública 
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com órgãos e entidades governamentais e da sociedade civil, corn 
a finalidade de melhor subsidiarem a análise da proposição e a 
elaboração do parecer. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a reunião extraordinária, a ser marcada posteriormente, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - José Henrique - Bonifácio 

Mourão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO SUBSTITUTIVO No 2 E DAS 

EMENDAS N°S 14 A 55 AO PROJETO DE LEI N° 889/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 

dispõe sobre as parcerias público-privadas e dá outras providências. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 12/7/2003, foi a proposição 

examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

Em seguida, foí a proposição analisada pelas Comissões de 
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, de Administração Pública 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira emitiu 
parecer favorável à aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 
1 com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. A Comissão de 
Administração Pública, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo no 1 com as Emendas n°S 1 e 2, e com as 
Emendas n°s 3 a 13, que apresentou. Por fim, a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 a 13, das 
Comissões que a precederam na análise da proposição. 

Foram apresentados em Plenário o Substitutivo no 2, do Deputado 
Rogério Correia, e as Emendas n°s 14 a 55, dos Deputados Marília 
Campos, Chico Simões, Biel Rocha, Jô Moraes e Vanessa Lucas. 

Retoma, agora, o projeto a esta Comissão, a fim receberem parecer 
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as emendas apresentadas, nos termos do § 2° do art. 188 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame disciplina as Parcerias Público-Privadas -

PPP-, que consistem em formas de contratação entre o Estado e 
entidades do setor privado, para que estas sejam estimuladas a 
investir na implementação de obras, serviços e empreendimentos 
públicos. Trata-se, pois, de um importante instrumento a ser utilizado 
pelo Governo para fomentar o desenvolvimento econômico do Estado 
e, de modo mais eficiente, prestar serviços à população mineira. 

Devido à importância e à complexidade da proposição e aos 
numerosos efeitos que irá produzir em diversas áreas de atuação 
estatal, a matéria foi amplamente debatida pelas Comissões que a 
analisaram em 1 o turno e sofreu profundas modificações, 
especialmente por meio do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, o qual conferiu nova estrutura e 
dimensão ao projeto original. Em Plenário, também foram 
apresentadas emendas, em grande número, visando a aprimorar a 
proposição, que ora passamos a analisar. 

Primeiramente, é importante ressaltar que a maior parte das 
emendas apresentadas em Plenário incidem sobre o projeto original, e 
não sobre o Substitutivo no 1, que recebeu parecer favorável. Como o 
substitutivo já contempla as alterações propostas em muitas dessas 
emendas, opinaremos por sua aprovação e, desde já, informaremos 
que, se o Substitutivo no 1 for aprovado em Plenário, tais emendas 
ficarão prejudicadas. Encontram-se nessa situação as Emendas n°s 
23, 24 e 25, da Deputada Marília Campos, e as Emendas nos 31, 33, 
34, 39 e 43, do Deputado Chico Simões. 

A Emenda no 23 já está contemplada no "caput" e no §1 o do art. 5° 
do Substitutivo no 1 , que prevê a possibilidade de que sejam objeto de 
PPP a instalação, a manutenção e a gestão de bens e equipamentos 
nas áreas de saúde, educação e assistência social. Quanto à previsão 
de que tais serviços devem atender à diretriz de universalização do 
acesso a bens e serviços essenciais, já está prevista no inciso 111 do 
art. 2° do Substitutivo n° 1. 

A Emenda no 24 pretende a supressão do inciso IV do art. 5° do 
projeto de lei, segundo o qual prestações singelas ou isoladas não 
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serão objeto de PPP. Da mesma forma que a autora da emenda, 
entendemos que essa terminologia não exprime nenhum conteúdo 
jurídico, motivo pelo qual deve ser suprimida do projeto. Essa 
alteração já foi efetuada pelo Substitutivo no 1 . 

A Emenda no 25 propõe seja retirada do projeto a previsão de que a 
PPP poderá ter por objeto tanto atividades-fins quanto atividades-
meios da administração pública, uma vez que as expressões 
"atividades-fins" e "atividades-meios" não possuem um sentido 
unívoco na doutrina e na jurisprudência pátrias, podendo dificultar o 
trabalho hermenêutico da lei. Concordamos com a alteração, que 
também já foi contemplada no Substitutivo no 1 . 

A Emenda no 31 propõe a alteração da redação do inciso 111 do§ 1° 
do art. 6° do projeto, segundo o qual somente a delegação da direção 
superior dos organismos públicos seria vedada, ficando a direção 
intermediária passível de delegação. Entretanto, a Emenda n° 5, 
aprovada na Comissão de Administração Pública, atende 
parcialmente à proposta contida na Emenda no 31, já que limita a 
delegação de direção superior, bem como aquelas que envolvam o 
exercício de atribuições indelegáveis. 

No que concerne à Emenda no 33, que pretende alterar a redação 
do inciso 111 do§ 1° do art. 6° do projeto original, cumpre-nos ressaltar 
que a vedação da delegação de atividades de fiscalização ao setor 
privado já está atendida pela Emenda no 27, nesta peça opinativa, que 
recebe parecer pela aprovação. 

A Emenda n° 34, que recomenda a supressão do § 2° do art. go do 
projeto, pretende não obrigar o poder público a obter, "a priori", o 
licenciamento ambiental para os projetos de PPP. Concordamos com 
a medida; entretanto a Comissão de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas aprovou a Emenda no 2, que contém idêntico 
comando. 

Quanto à Emenda n° 39, que impõe ao usuário do serviço público o 
pagamento de tarifa na hipótese de inadimplemento da obrigação 
pecuniária a cargo do Estado nos contratos de PPP, cumpre-nos 
ressaltar que o Substitutivo no 1 não contemplou a medida, em seu art. 
17. Entende a Comissão de Constituição e Justiça que a cobrança, 
nesse caso, configuraria uma sanção aplicada a quem não infringiu a 
regra contratual. 
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A Emenda no 43, que altera a redação do "caput" do art. 12 do 

projeto, já se encontra atendida no art. 12 do Substitutivo no 1. 
Passemos, agora, à análise das emendas que, segundo nosso 

entendimento, merecem ser rejeitadas. As Emendas n°s 14 a 22 são 
de autoria da Deputada Marília Campos. 

A Emenda no 14 pretende suprimir o inciso V do art. 12 do projeto de 
lei, que prevê a possibilidade de que as despesas decorrentes dos 
contratos PPP tenham prioridade no pagamento e no tratamento 
idêntico do serviço da dívida pública. Entendemos que tal previsão 
encontra guarida no ordenamento jurídico vigente, desde que observe 
a norma contida no § 2° do art. go da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
desde que tal autorização seja prevista na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; todavia, tais exigências já foram estabelecidas no § 3° 
do art. 1 5 do Substitutivo no 1 . 

A Emenda no 15 pretende suprimir o inciso IV do art. 11 do projeto 
de lei, segundo o qual o contratado poderá ser remunerado mediante 
a transferência de bens móveis ou imóveis do Estado. Entendemos 
que essa forma de remuneração confere ao Estado maior mobilidade 
nas suas contratações, principalmente tendo em vista a escassez de 
recursos orçamentários. Suprimi-la implicaria engessamento da 
máquina administrativa. Ademais, tal modalidade de pagamento já 
está devidamente disciplinada pelo art. 18 da Constituição do Estado, 
que prevê a necessidade de autorização legislativa quando se tratar 
de bens imóveis e estabelece outros requisitos no caso de alienação 
de bens móveis. Somos, pois, contrários à aprovação dessa emenda. 

A Emenda no 17 que determina a gratuidade dos serviços 
essenciais, é incompatível com um dos principais objetivos do projeto 
que é o de conferir à iniciativa privada a oportunidade de obter lucro 
com a exploração de serviços públicos. Dessa forma, opinamos por 
sua rejeição. 

A Emenda no 18 define, para os efeitos da lei, quais serviços são 
considerados essenciais. Entendemos que o propósito do projeto é o 
de estabelecer formas de contratação entre os setores público e 
privado. Ademais, devido à complexidade do tema, julgamos que a 
definição do que pode vir a ser considerado serviço público essencial 
exige uma discussão específica e profunda, o que não é cabível no 
momento. 
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A Emenda no 19 pretende que o Plano de Parceiras Público-

Privadas seja aprovado por lei, e não por decreto, como está previsto 
no projeto. Entendemos que esse Plano é uma medida de 
planejamento administrativo, ação típica do Poder Executivo, sendo 
plenamente possível a sua aprovação por decreto. Ademais, tanto o 
projeto original quanto o Substitutivo no 1, já instituem mecanismos 
que conferem maior legitimidade ao referido decreto. Nesse sentido, 
vale ressaltar que a aprovação do Plano está condicionada à 
realização de consulta pública, nos termos de regulamento, e a PPP 
somente poderá ser realizada se o seu objeto estiver previsto nas leis 
do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI- ou do Plano 
Plurianual de Ação Governamental - PPAG. Por tais razões, somos 
contrários à aprovação da Emenda n° 19. Pelos mesmos motivos, 
opinamos pela rejeição da Emenda no 28, de autoria do Deputado 
Chico Simões, segundo a qual o Plano será parte integrante do 
PPAG, podendo ser revisto anualmente, por meio da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

A Emenda n° 20 estabelece normas a serem seguidas na realização 
da consulta pública, prevendo também a convocação de determinado 
número de entidades. Este relator reconhece a nobre intenção da 
autora da emenda, todavia entende que tal matéria deve ser tratada 
em regulamento do Poder Executivo, que terá condições para definir, 
caso a caso, a formatação da consulta pública que melhor atenderá 
ao interesse público. 

A Emenda no 21 propõe uma alteração no § 1° do projeto, a nosso 
ver, descabida, estabelecendo que compete ao Conselho Gestor de 
Parcerias Público-Privadas - CGPPP - executar o plano estadual de 
PPP segundo a deliberação promovida na consulta pública. Ora, o 
projeto já estabelece que ao CGPPP compete aprovar o Plano, e não 
executá-lo. Ademais, a consulta pública está condicionada à 
aprovação do Plano, e não à sua execução. Por fim, informamos que 
o Substitutivo n° 1 já estabeleceu um cronograma bem claro de como 
se dará a aprovação do plano e a sua execução; entendemos que a 
forma prevista no substitutivo é a que melhor atende ao interesse 
público. Entendemos também que a Emenda no 22 que conceitua 
parceria público-privada não deve ser acolhida uma vez que o 
conceito já está bem-delineado tanto no projeto original quanto no 
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Substitutivo no 1 . 

No tocante à Emenda no 26, somos por sua rejelçao. Ela incide 
sobre o inciso V do art. 1 O do projeto original, que prevê a 
possibilidade de que o contratado venha a absorver atividades de 
gestão do Estado, caso em que será possível o afastamento de 
servidores públicos para atuar sob a direção do particular. A emenda 
inova, ao condicionar o afastamento dos servidores à sua anuência, 
nos termos do § 13 do art. 14 da Constituição do Estado; todavia, tal 
dispositivo, que prevê a cessão de servidores, não foi abrangido pelo 
Substitutivo no 1, em razão de inconveniência de o Estado vir a ceder 
seus servidores para atuar no setor privado. Dessa forma entendemos 
que tal emenda perdeu o seu objeto. 

Passemos, a seguir, à análise das Emendas n°s 29, 32, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 42 e 44, todas de autoria do Deputado Chico Simões. Em 
nosso entendimento, não devem ser acolhidas, pelas razões que 
iremos apontar. 

A Emenda n° 29 prevê a necessidade de realização de audiências 
públicas, pesquisas de opinião e plebiscito para a aprovação do Plano 
Estadual de Parcerias Público-Privadas. Este relator reconhece a 
nobre preocupação do autor da emenda, todavia entende que há de 
se ter uma medida razoável para o estabelecimento de tais 
mecanismos, de modo que os procedimentos não acabem por 
inviabilizar a atuação administrativa. Se, a cada vez que o Estado for 
contratar, a administração pública tiver de lançar mão de plebiscito, 
audiências públicas e outras formas de participação popular, a sua 
atividade pode ficar inviabilizada. Ademais, o projeto já prevê formas 
de participação popular por meio de consultas públicas que deverão 
ser regulamentadas por decreto do Executivo. 

A Emenda no 32 pretende que o contrato de PPP estabeleça tanto 
os resultados a serem atingidos pelo particular quanto os meios para 
sua implementação. Tal proposta não se coaduna com a essência do 
projeto, que prevê o controle de resultados, deixando livre à iniciativa 
privada a escolha dos meios. Ademais, a Constituição Federal 
consagra o princípio da livre iniciativa na atuação do particular, 
respeitadas, em todos os casos, as normas regulamentares expedidas 
pelo poder público. 

A Emenda no 35 dá nova redação ao inciso V do art. 9° do projeto, 
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retirando a possibilidade de que o contrato exclua da 
responsabilidade do particular riscos derivados de fatores alheios a 
sua administração e controle. Entendemos que a emenda não é 
pertinente, uma vez que um dos pilares das PPPs é o 
compartilhamento de riscos entre o Estado e o particular. O desejável 
é que os riscos a serem excluídos da responsabilidade do particular 
estejam expressamente previstos tanto no contrato quanto no edital 
de licitação, conforme nos manifestaremos ao acolher a Emenda no 
16, da Deputada Marília Campos. 

Deixamos de receber a Emenda n° 36, que limita a cessão de 
crédito futuro ao período correspondente ao mandato do governante 
que o autorizar, uma vez que tal matéria se refere a endividamento 
público e já está devidamente disciplinada na lei federal de 
responsabilidade fiscal. 

Somos também contrários à proposta contida na Emenda no 37, que 
comete um equívoco, ao estabelecer que a remuneração de todos os 
contratos de PPP deverá atender ao disposto no art. 26 da Lei 
Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000. A observância desse 
dispositivo da lei federal somente é necessária nas hipóteses nele 
previstas, ou seja, quando houver "destinação de recursos para, direta 
ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits 
de pessoas jurídicas". Nesses casos, a observância da Lei de 
Responsabilidade Fiscal já é um imperativo legal e independe de 
previsão no projeto em análise. Quanto às demais modalidades de 
remuneração do particular previstas na proposição em exame, não há 
que se falar em vinculação ao art. 26 da referida lei. 

Este relator deixa de acolher também a Emenda no 38, por 
considerar que a sua previsão é uma decorrência lógica do princípio 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, já consagrado na lei 
federal de concessões e de observância obrigatória para o Estado. 
Pelos mesmos motivos, somos pela rejeição da Emenda no 55, de 
autoria da Deputada Marília Campos. 

Entendemos também ser desnecessária a explicitação genérica 
contida na Emenda no 40, que condiciona a proteção dos créditos do 
contratado à autorização legislativa, uma vez que nos casos em que a 
legislação federal exigir esse procedimento, o Estado já terá que 
observar tal exigência, independentemente de previsão no projeto em 
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estudo. 

A Emenda no 41 pretende que o disposto na legislação geral sobre 
concessão e permissão de serviços públicos e de obras públicas se 
aplique, em qualquer caso, aos contratos de PPP; todavia informamos 
que, em determinadas situações, tais contratações serão regidas pela 
Lei Federal n° 8.666, de 1993, bem como pela legislação federal, que 
estabelecerá normas gerais, a serem observadas pelo Estado, sobre 
Parcerias Público - Privadas, cujo anteprojeto está em via de ser 
enviado ao Congresso Nacional. Nota-se, pois, que a proposta não 
pode ser acolhida. 

A Emenda no 42 propõe alterar o inciso 11 do art. 12 do projeto, 
estabelecendo que todos os recursos e bens de origem pública estão 
sujeitos a fiscalização, controle e prestação de conta. Ressalte-se, 
primeiramente, que o conteúdo da emenda não corresponde ao do 
artigo que menciona. Ademais, a alteração é desnecessária, uma vez 
que o Poder Executivo já está sujeito a controle e prestação de contas 
por força de comandos constitucionais expressos, não sendo 
necessário que a legislação ordinária transcreva tais dispositivos. 

Somos também contrários à aprovação da Emenda no 44, que 
determina que os contratos de PPP deverão estabelecer as formas de 
atuação de entidades representativas da sociedade civil na avaliação 
e na fiscalização da execução dos contratos. Entendemos serem 
desnecessárias essas previsões no contrato, uma vez que o 
ordenamento jurídico vigente e a prática administrativa já prevêem 
mecanismos específicos de participação popular na fiscalização da 
administração pública. Ademais, o direito do usuário de fiscalizar e de 
levar ao conhecimento do poder público as irregularidades cometidas 
pela concessionária já está consagrado no art 7° da Lei Geral sobre 
Concessão de Serviços Públicos (Lei Federal no 8.789, de 1995). 

Este relator deixa de acolher também as Emendas n°s 45, 46, 47, 
48, 50 e 54, todas de autoria do Deputado Biel Rocha, por entender 
que elas não se coadunam com os objetivos do projeto. 

A Emenda n° 45 estabelece alguns critérios para a fixação de tarifas 
a serem cobradas dos usuários de serviços públicos, medida que nos 
parece desnecessária, uma vez que semelhantes preceitos já estão 
devidamente consignados na Lei Federal no 8.789, de 1995, que 
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 
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serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, os 
quais se aplicam plenamente aos contratos celebrados no sistema de 
parcerias de que ora tratamos. Sendo assim, deixamos de acatá-la. 

A Emenda no 46 pretende restringir a exploração das faixas de 
domínio das rodovias estaduais pelos concessionários, vedando que 
cobrem de outras concessionanas pelo uso dessas faixas. 
Considerando que a referida cobrança pode constituir uma importante 
fonte de receita alternativa para os concessionários, o que repercute 
na fixação do valor das tarifas cobradas dos demais usuários, 
tornando-as mais módicas, deixamos de acatar a emenda, por 
considerá-la contrária ao interesse público. 

A Emenda no 47 busca assegurar o prosseguimento das obras e dos 
serviços contratados, admitindo a sua interrupção somente nas 
hipóteses que menciona, seja por razões de ordem técnica, seja de 
segurança, seja de inadimplemento do usuário. Mais uma vez, embora 
reconhecendo a pertinência das preocupações que justificam a 
emenda, somos forçados a rejeitá-la, por considerarmos 
desnecessário introduzir no projeto em exame preceitos que já estão 
consignados na Lei no 8.789, que trata das concessões e das 
permissões de serviços públicos, cujos preceitos são de aplicação 
compulsória por todos os entes que compõem a Federação. 

A Emenda no 48 estabelece que o Estado deverá exigir 
"adicionalmente" ao particular, no caso de concessão de serviço 
público antecedida de obra pública, "garantias específicas". Da leitura 
da proposta, não é possível inferir que garantias seriam essas. 
Entendemos que cada contrato deverá prever as garantias 
necessárias a serem prestadas tanto pelo poder público quanto pelo 
particular para garantir o seu cumprimento, bem como o atendimento 
ao interesse público. Ademais, esse é um comando já previsto na Lei 
Federal no 8.666, de 1993, que contém as normas gerais para 
licitações e contratações da administração pública, que, em seu art. 
56, estabelece quais garantias poderão ser exigidas do particular. Não 
cabe a lei estadual dispor em sentido contrário. 

Somos pela rejeição da Emenda no 50, que propõe a supressão dos 
incisos 11 e 111 do § 1 o do art. 12, que trata das penalidades do Estado 
em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais. No 
tocante ao inciso 11, que se pretende suprimir, consideramos prudente 
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a sua manutenção, pois ele confere à iniciativa privada maior 
segurança para contratar com o Estado e resguarda os interesses da 
população, pois os serviços e as atividades necessanos à 
continuidade dos serviços públicos não poderão ser suspensos. 
Quanto à supressão do inciso 111, informamos que ela já foi efetuada 
no Substitutivo n° 1 . 

No tocante à Emenda no 54, entendemos que o particular somente 
poderá ser remunerado pelas formas previstas no projeto. Sendo 
assim, é desnecessário prever outras que sejam vedadas, pois já 
estão, automaticamente, excluídas. 

A Emenda no 51, da Deputada Jô Moraes, procura estabelecer 
critérios para a escolha dos parceiros a serem contratados pela 
administração pública, priorizando as sociedades de economia mista 
que integrem a administração indireta do Estado, as entidades de 
capital nacional que tenham sede no território mineiro, as de capital 
nacional com sede no território nacional e, por último, as de capital 
estrangeiro; veda, ainda, que sejam realizadas parcerias com pessoas 
jurídicas em débito de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista. 
Rejeitamos a emenda em tela por não se coadunar com os ditames da 
Constituição da República nem com outros comandos 
infraconstitucionais. É que, embora a Carta de 1988, em sua forma 
original, tenha conferido um tratamento privilegiado às empresas de 
capital nacional, a Emenda à Constituição n° 6, revogando o art. 171, 
expurgou do texto essa possibilidade, de modo que a todas as 
empresas se deve dispensar um tratamento igualitário, sendo vedado, 
ainda, conferir qualquer distinção entre brasileiros ou preferências 
entre eles (art. 19, 111, da Constituição Federal). Ademais, frise-se que 
a lei federal de concessões e permissões admite somente como 
critério de desempate, ou seja, em caso de igualdade de condições, 
seja dada preferência à empresa brasileira. Quanto à vedação de se 
contratarem empresas em débito, tal medida já está devidamente 
consignada na Lei n° 8.666, de 1993, que estabelece normas gerais 
sobre licitação e contratação, sendo desnecessário e redundante 
repeti-la no texto em discussão. 

A Emenda no 52, da Deputada Vanessa Lucas, por sua vez, 
pretende inserir previsão de que seja admitida, na execução dos 
serviços e atividades definidos no Plano de Parcerias Público-
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Privadas, a celebração de convênios com municípios. Lembramos 
que a celebração de convênios com os municípios será sempre 
possível, sendo essa uma legítima forma de colaboração entre os 
entes federados na promoção de serviços e atividades de interesse 
público; todavia, mais uma vez, considerando que a lei não deve 
conter disposições ociosas e redundantes, deixamos de acatar a 
referida emenda, por não trazer nenhuma inovação, pois a celebração 
de convênios com municípios é medida que já integra o ordenamento 
jurídico vigente. 

A Emenda no 53, da Deputada Marília Campos, exclui o saneamento 
básico do rol de atividades que poderão ser desenvolvidas no regime 
de parceria público-privada. Por motivos que já foram sobejamente 
demonstrados ao longo da discussão da proposição em apreço, não 
podemos concordar com essa emenda, pois as parcerias de que ora 
cogitamos têm por objetivo justamente fomentar a prestação de vários 
serviços públicos, muitos ofertados em situação de precariedade em 
algumas regiões do Estado. Por considerarmos que as parcerias 
público-privadas trarão benefícios para o Estado e para toda a 
população, razões de interesse público nos levam a rejeitar a emenda 
em questão. 

Informamos ainda que somos contrários à aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo no 2, do Deputado Rogério Correia, uma vez que 
ele não traz inovações substanciais ao texto do projeto. Ao contrário 
ele apenas reproduz alguns dispositivos do Substitutivo no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e outros do anteprojeto de lei 
federal sobre PPP. 

Passamos agora à análise das emendas que, em nosso entender, 
aperfeiçoam o projeto e coadunam-se com o interesse público; 
devem, pois, ser acolhidas. Informamos, por fim, que, em virtude do 
grande número de emendas apresentadas e por nós acolhidas e em 
virtude da necessidade de outros aperfeiçoamentos que julgamos 
oportuno apresentar neste momento, apresentaremos, ao final deste 
parecer, o Substitutivo no 3, que, além de preservar o conteúdo do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, reflete todo o 
entendimento exposto no curso desta peça opinativa e consolida as 
inovações, tornando mais fácil a votação do projeto. 

Acolhemos a sugestão contida na Emenda no 16, da Deputada 
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Marília Campos, que determina que tanto os editais de licitação 
quanto os contratos e os demais ajustes administrativos deverão 
indicar, de modo expresso e objetivo, os riscos excluídos da 
responsabilidade do particular. O inciso V do art. 14 do Substitutivo n° 
1 já determina que os riscos excluídos da responsabilidade do 
particular devem estar previstos no contrato. A alteração proposta 
cuida apenas de estender tal obrigatoriedade aos editais. Pelos 
mesmos motivos, acolhemos a Emenda n° 49, do Deputado Biel 
Rocha, que prevê que as sanções por inadimplemento a serem 
aplicadas ao Estado deverão constar também no edital de licitação. 

As Emendas n°s 27 e 30, de autoria do Deputado Chico Simões, 
trazem também grande contribuição ao projeto. A Emenda no 27 prima 
pelo interesse público, ao incluir no rol de funções indelegáveis ao 
particular a atividade fiscalizadora do Estado. No mesmo sentido, a 
Emenda n° 30 aprimora a proposição, ao garantir acesso público aos 
dados e às informações que embasarem o estudo que deve 
acompanhar o projeto de PPP. 

Ressaltamos, ainda, que apresentamos, no Substitutivo no 3, 
algumas inovações que não estavam contempladas no Substitutivo no 
1. Dessa forma, passamos a prever que não serão considerados 
parcerias público-privadas os contratos de concessão e permissão 
com prazo inferior a cinco anos e valor inferior a R$20.000.000,00. 
Essa alteração tem o condão de evitar que qualquer contrato de 
concessão venha a ser considerado PPP, uma vez que o Estado 
somente usará essa forma de contratação com as garantias que lhe 
são próprias quando se trata de investimentos vultosos. 

Passamos também a prever que, somente nos casos de contrato de 
concessão de serviço e obras públicas, o contratado poderá ser 
remunerado por meio de tarifa cobrada dos usuários, medida que, em 
nosso entender, resguarda o interesse da população. 

Outra alteração passa a prever a possibilidade de que outros 
Secretários de Estado, titulares de Pastas diretamente relacionadas 
com o serviço ou a atividade objeto de PPP, venham a participar como 
membros eventuais do Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas, vinculado à Governado ria do Estado. 

Propomos, enfim, a supressão do dispositivo previsto no § 2° do art. 
12 do Substitutivo n° 1, por entendermos que, como ele já está 
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previsto na Lei Complementar Federal no 101, de 2000, é 
desnecessária a sua reprodução, pois já se aplica automaticamente 
nas celebrações de contratos que se enquadrarem no art. 31 da 
referida lei federal. Atendendo a solicitação do Poder Executivo, por 
meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Planejamento e Gestão, para suprir as necessidades de 
gerenciamento do Programa PPP, propomos a criação de cinco 
cargos de provimento em comissão, de recrutamento amplo, sendo 
dois de Diretor de Projeto, dois de Gerente de Programa e um de 
Assessor Técnico. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

889/2003 na forma do Substitutivo no 3, que apresentamos, e pela 
rejeição do Substitutivo n° 2 e das Emendas nos 14, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 26,28,29,32,35, 36,37, 38,40,41,42,44,45,46,47,48, 50, 
51, 52, 53, 54 e 55. 

Somos pela aprovação das Emendas n°s 16, 27, 30 e 49, que 
ficarão prejudicadas, se for aprovado o Substitutivo no 3. Somos 
também pela aprovação das Emendas n°S 23, 24, 25, 31, 33, 34, 39 e 
43, que ficarão prejudicadas, se for aprovado o Substitutivo no 1 ou o 
Substitutivo no 3, uma vez que foram acolhidas em ambos. 

Informamos ainda que, com a aprovação do Substitutivo no 3, ficam 
também prejudicadas as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, as Emendas nos 3 a 13, 
da Comissão de Administração Pública, e o Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO No 3 
Dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Disposições Gerais 

Art. 1 o - Esta lei institui o Programa Estadual de Parcerias Público-
Privadas, destinado a disciplinar e promover a realização de parcerias 
público-privadas no ãmbito da administração pública estadual. 

Parágrafo único - As parcerias público-privadas de que trata esta lei 
constituem contratos de colaboração entre o Estado e o particular por 
meio dos quais, nos termos estabelecidos em cada caso, o ente 
privado participa da implantação e do desenvolvimento de obra, do 
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serviço ou do empreendimento público, bem como da exploração 
e da gestão das atividades deles decorrentes, cabendo-lhe contribuir 
com recursos financeiros, materiais e humanos e sendo remunerado 
segundo o seu desempenho na execução das atividades contratadas. 

Art. 2° - O Programa observará as seguintes diretrizes: 
I - eficiência na execução das políticas públicas e no emprego dos 

recursos públicos; 
11 - qualidade e continuidade na prestação dos serviços; 
111 - universalização do acesso a bens e serviços essenciais; 
IV - respeito aos direitos dos usuários e dos agentes privados 

responsáveis pelo serviço; 
V - garantia de sustentabilidade econômica da atividade; 
VI - estímulo à competitividade na prestação de serviços; 
Vil - responsabilidade fiscal na celebração e na execução de 

contratos; 
VIII - indisponibilidade das funções reguladora, controladora e 

fiscalizadora do Estado; 
IX - publicidade e clareza na adoção de procedimentos e decisões; 
X - remuneração do contratado vinculada ao seu desempenho; 
XI - participação popular, mediante consulta pública. 
Art. 3° - As ações de governo relativas ao Programa serão 

estabelecidas no Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, a ser 
elaborado nos termos dos art. r desta lei. 

Capítulo 11 
Das Parcerias Público-Privadas 

Art. 4 o - As parcerias público-privadas serão celebradas pelo Estado 
e por suas entidades da administração indireta com o ente privado, 
por meio de contrato, nos termos do art. 11 desta lei. 

Art. 5° - Podem ser objeto de parceria público-privada: 
I - a prestação de serviços públicos; 
11 - a construção, a ampliação, a manutenção, a reforma e a gestão 

de instalações de uso público em geral, bem como de vias públicas e 
de terminais estaduais, incluídas as recebidas em delegação da 
União; 

111 - a instalação, a manutenção e a gestão de bens e equipamentos 
integrantes de infra-estrutura destinada a utilização pública; 

IV - a implantação e a gestão de empreendimento público, incluída a 
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VI - a exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do 
Estado, incluídos os de marcas, patentes e bancos de dados, métodos 
e técnicas de gerenciamento e gestão. 

§ 1 o - As atividades descritas nos incisos do "caput" deste artigo 
poderão ser desenvolvidas nas seguintes áreas: 

I - educação, saúde e assistência social; 
li - transportes públicos; 
111 -saneamento básico; 
IV- segurança, sistema penitenciário, defesa e justiça; 
V - ciência, pesquisa e tecnologia; 
VI - agronegócio, especialmente na agricultura irrigada e na 

agroindustrialização; 
VIl - outras áreas públicas de interesse social ou econômico. 
§ 2° - Não serão consideradas parcerias público-privadas: 
I - a realização de obra prevista no inciso li do "caput" sem atribuição 

ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-la por, no mínimo, 
quarenta e oito meses; 

li -a terceirização de mão-de-obra, como único objeto do contrato; 
111 -a prestação isolada, que não envolva conjunto de atividades; 
IV - os contratos de concessão e permissão com prazo inferior a 

cinco anos e valor seja inferior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais). 

§ 3° - É vedado ao ente privado o acesso a banco de dados que 
contenha informações de natureza sigilosa. 

Art. 6° - Na celebração de parceria público-privada, é vedada a 
delegação a ente privado, sem prejuízo de outras vedações previstas 
em lei, das seguintes competências: 

I - edição de atos jurídicos com fundamento em poder de autoridade 
de natureza pública; 

11 - atribuições de naturezas política, policial, judicial, normativa e 
regulatória que envolvam poder de polícia; 

111 - direção superior de órgãos e entidades públicos, bem como a 
que envolva o exercício de atribuições indelegáveis; 

IV - atividade de ensino que envolva processo pedagógico. 
§ 1 o - Quando a parceria envolver a totalidade das atribuições 
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delegáveis da entidade ou do órgão público, a celebração do 
contrato dependerá de prévia autorização legal para a extinção do 
órgão ou da entidade. 

§ 2° - Não se inclui na vedação estabelecida no inciso 11 deste artigo 
a delegação de atividades que tenham por objetivo dar suporte técnico 
ou material às atribuições nele previstas. 

Capítulo 111 
Do Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas 

Seção I 
Da Organização do Plano 

Art. r - O Poder Executivo elaborará, anualmente, o Plano Estadual 
de Parcerias Público-Privadas, que exporá os objetivos e definirá as 
ações de governo no âmbito do Programa e apresentará, 
justificadamente, os projetos de parceria público-privada a serem 
executados pelo Poder Executivo Estadual. 

§ 1 o - O órgão ou a entidade da administração estadual interessados 
em celebrar parceria encaminharão o respectivo projeto, nos termos e 
prazos previstos em decreto, à apreciação do Conselho Gestor de 
Parcerias Público-Privadas- CGP -, criado no art. 19 desta lei. 

§ 2o - Os projetos aprovados pelo CGP integrarão o Plano Estadual 
de Parcerias Público-Privadas, que será submetido à aprovação, 
mediante decreto, do Governador do Estado, após a realização de 
consulta pública, na forma de regulamento. 

Art. ao - O projeto de parceria que preveja a utilização de recursos 
provenientes de fundo de parcerias será submetido a parecer do 
grupo coordenador do fundo, antes de ser aprovado pelo CGP. 

Art. go - O CGP, sem prejuízo do acompanhamento da execução de 
cada projeto, fará, permanentemente, avaliação geral do Plano 
Estadual de Parcerias Público-Privadas. 

Seção li 
Dos Requisitos dos Projetos de Parceria Público-Privada 

Art. 1 O - Os projetos de parceria público-privadas encaminhados ao 
CGP, sem prejuízo dos requisitos estabelecidos em regulamento, 
deverão conter estudo técnico que demonstre, em relação ao serviço, 
obra ou empreendimento a ser contratado: 

I - a vantagem econômica e operacional da proposta para o Estado 
e a melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, 
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11 - a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em 
função da sua capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o 
desempenho do ente privado em termos qualitativos e quantitativos, 
bem como de parâmetros que vinculem o montante da remuneração 
aos resultados atingidos. 

111 - a viabilidade de obtenção pelo ente privado, na exploração do 
serviço, de ganhos econômicos suficientes para cobrir seus custos; 

IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo 
contratado; 

V - a necessidade, a importância e o valor do serviço em relação ao 
objeto a ser executado. 

Parágrafo único - Fica assegurado acesso público aos dados e às 
informações que embasaram o estudo referido neste artigo. 

Seção 111 
Dos Instrumentos de Parceria Público-Privada 

Art. 11 - São instrumentos para a realização das parcerias público-
privadas: 

I - a concessão de serviço público, precedida ou não de obra 
pública; 

11 - a concessão de obra pública; 
111 -a permissão de serviço público; 
IV - a subconcessão; 
V - outros contratos ou ajustes administrativos. 
Art. 12 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos no 

art. 11 desta lei reger-se-ão pelas normas gerais do regime de 
concessão e permissão de serviços públicos e de licitações e 
contratos e atenderão às seguintes exigências: 

I - indicação das metas e dos resultados a serem atingidos pelo 
contratado e do cronograma de execução, definidos os prazos 
estimados para o seu alcance; 

11 - definição de critérios objetivos de avaliação de desempenho a 
serem utilizados, mediante adoção de indicadores capazes de aferir a 
qualidade do serviço; 

111 - estabelecimento de prazo vinculado à amortização dos 
investimentos, quando for o caso, e remuneração do contratado pelos 
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serviços oferecidos; 

IV - apresentação, pelo contratante, de estudo do impacto 
financeiro-orçamentário no exercício em que deva entrar em vigor e 
nos subseqüentes, abrangendo a execução integral do contrato. 

§ 1 o - O contrato só poderá ser celebrado, se o seu objeto estiver 
previsto nas leis do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado ou 
do Plano Plurianual de Ação Governamental. 

§ 2° - Os editais e contratos de parceria público-privada serão 
submetidos a consulta pública, na forma de regulamento. 

§ 3°- Ao término da PPP, a propriedade do bem móvel ou do imóvel 
objeto do contrato caberá à administração pública, salvo disposição 
contratual em contrário 

Art. 13 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos no 
art. 11 desta lei poderão prever mecanismos amigáveis de solução de 
divergências contratuais, até mesmo por meio de arbitragem. 

§ 1 o - Na hipótese de arbitragem, os árbitros serão escolhidos entre 
pessoas naturais de reconhecida idoneidade e conhecimento da 
matéria, devendo o procedimento ser realizado de conformidade com 
regras de arbitragem de órgão arbitral institucional ou entidade 
especializada. 

§ 2° - A arbitragem terá lugar na Capital do Estado de Minas Gerais, 
em cujo foro serão ajuizadas, se for o caso, as ações necessárias 
para assegurar a sua realização e a execução da sentença arbitral. 

Art. 14 - São obrigações do contratado na parceria público-privada: 
I - demonstrar capacidade econômica e financeira para a execução 

do contrato; 
11 - assumir compromisso de resultados definido pela administração, 

facultada a escolha dos meios para a execução do contrato, nos 
limites previstos no instrumento; 

111 - submeter-se a controle estatal permanente dos resultados; 
IV - submeter-se à fiscalização da administração, sendo livre o 

acesso dos agentes públicos às instalações, às informações e aos 
documentos relativos ao contrato, incluídos os registros contábeis; 

V - sujeitar-se aos riscos do empreendimento, salvo nos casos 
expressos previstos no contrato e no edital de licitação; 

VI - incumbir-se de desapropriação, quando prevista no contrato, e 
mediante outorga de poderes pelo poder público, caso em que será do 
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contratado a responsabilidade pelo pagamento das indenizações 
cabíveis. 

§ 1 o - Ao poder público compete declarar de utilidade pública área, 
local ou bem que sejam apropriados ao desenvolvimento de 
atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto do 
contrato e à implementação de projeto associado, bem como, 
ressalvada a hipótese do inciso VI deste artigo, promover a sua 
desapropriação diretamente. 

Art. 15 - O contratado poderá ser remunerado por meio de uma ou 
mais das seguintes formas: 

I - tarifa cobrada dos usuários, nos contratos regidos pela lei federal 
de concessão e permissão de serviços públicos; 

11 - recursos do Tesouro Estadual ou de entidade da administração 
estadual; 

111 - cessão de créditos do Estado e de entidade da administração 
estadual, excetuados os relativos a impostos; 

IV - transferência de bens móveis e imóveis; 
V -títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação 

aplicável; 
VI - cessão do direito de exploração comercial de bens públicos e 

outros bens de natureza imaterial, tais como marcas, patentes, bancos 
de dados; 

VIl - outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 
projetos associados. 

§ 1 o - A remuneração do contratado será variável, vinculada ao seu 
desempenho na execução do contrato, e se dará a partir do momento 
em que o serviço, a obra ou o empreendimento contratados estiverem 
disponíveis para utilização. 

§ 2° - Os ganhos econômicos decorrentes da modernização, da 
expansão ou da racionalização de atividade desenvolvida pelo 
contratado, bem como da repactuação das condições de 
financiamento serão compartilhados com o contratante. 

§ 3° - Para determinação de prioridade no pagamento, as despesas 
decorrentes do contrato terão, quando previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO -, tratamento idêntico ao do serviço da dívida 
pública, nos termos do § 2° do art. go da Lei Complementar Federal no 
101, de 4 de maio de 2000. 
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Art. 16 - Os créditos do contratado poderão ser protegidos por 

meio de: 
I - garantias reais, pessoais, fidejussórias e seguros; 
11 - atribuição ao contratado do encargo de faturamento e cobrança 

de créditos do contratante em relação a terceiros, salvo os relativos a 
impostos, prevista a forma de compensação dos créditos recíprocos 
de contratante e contratado; 

111 - vinculação de recursos do Estado, até mesmo por meio de 
fundos específicos, ressalvados os impostos. 

Art. 17 - O contrato e o edital de licitação poderão prever, para a 
hipótese de inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do 
Estado, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação 
federal aplicável, que: 

I - o débito será acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros, 
segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos 
devidos à Fazenda Estadual; 

11 - o atraso superior a noventa dias conferirá ao contratado a 
faculdade de suspensão dos investimentos em curso, bem como a 
suspensão da atividade que não seja estritamente necessária à 
continuidade de serviços públicos essenciais ou à utilização pública de 
infra-estrutura existente, sem prejuízo do direito à rescisão judicial. 

111 - o valor do débito poderá ser pago ou amortizado com o valor 
que seria compartilhado com o contratante, nos termos do § 2" do art. 
15. 

Art. 18 - O contrato de parceria regido pela legislação geral sobre o 
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos 
que não seja remunerado por tarifa cobrada dos usuários e que 
obrigue o contratado a fazer investimento inicial superior a R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) não terá prazo inferior a dez e 
superior a trinta anos. 

Capítulo 111 
Disposições Finais 

Art. 19 - Fica criado o Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas - CGP -, vinculado à Governadoria do Estado de Minas 
Gerais. 

§ 1" - Caberá ao CGP elaborar o Plano Estadual de Parcerias 
Público-Privadas e aprovar os editais, os contratos, seus aditamentos 
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e prorrogações. 

§ 2° - O CGP será presidido pelo Governador do Estado e terá em 
sua composição, como membros efetivos, o Procurador-Geral do 
Estado e os Secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
de Planejamento e Gestão, da Fazenda, de Transportes e Obras 
Públicas, de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e, como membro eventual, 
o titular da Pasta diretamente relacionada com o serviço ou a 
atividade objeto de parceria público-privada. 

§ 3° - Caberá à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, por meio de unidade operacional de coordenação de 
parcerias público-privadas - Unidade PPP-, nos termos de 
regulamento, executar as atividades operacionais e de coordenação 
de parcerias público-privadas, assessorar o CGP e divulgar os 
conceitos e metodologias próprios dos contratos de parcerias público-
privadas, bem como dar suporte técnico na formatação de projetos e 
contratos, especialmente nos aspectos financeiros e de licitação, junto 
às Secretarias de Estado. 

Art. 20 - Ficam criados no Quadro Especial constante no Anexo 1 da 
Lei Delegada no 1 08, de 9 de janeiro de 2003, os seguintes cargos de 
provimento em comissão, de recrutamento amplo: 

I - 2 (dois) cargos de Diretor de Projeto, código MG-88, símbolo AS-
96; 

11 - 2 (dois) cargos de Gerente de Programa, código MG-91, símbolo 
GF-01; 

111- 1 (um) cargo de Assessor Técnico, código MG-18, símbolo AT-
18. 

Parágrafo único - A lotação e a identificação dos cargos de que trata 
esta lei serão feitas por decreto. 

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, e a Lei n° 10.453, de 22 de 
janeiro de 1991. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Fábio Avelar -

Leonardo Quintão - Marília Campos (voto contrário). 



COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 
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- O Sr. Presidente despachou, em 13/11/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Ariosvaldo de Campos Pires, ocorrido em 12/11/2003, nesta Capital.(-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Arlen Santiago, notificando o falecimento do Sr. 
Péricles Danidson Miranda, ocorrido em 10/11/2003, em Rubelita. (-
Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 
2003 

ATAS 

ATA DA 67a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 11/11/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: 
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 
1.078/2003; discurso do Deputado Chico Simões; questão de ordem -
Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes -Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô 
Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo 
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz 
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider 
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia 
- Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 20h14min, 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°-
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Ata 
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- 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 2" Parte da reunião, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do 

Projeto de Lei n° 1 .078/2003, do Governador do Estado, que altera a 
Lei no 6.763, de 26/12/75, e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas 
n°s 1 a 4, que apresentou. A Comissão de Defesa do Consumidor 
opinou pela aprovação do projeto com as Emendas n°S 1 a 4, da 
Comissão de Justiça, e as Emendas n°s 5 a 8, que apresentou. A 
Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto 
com as Emendas nos 1 a 4, da Comissão de Justiça, as Emendas nos 
5 a 8, da Comissão de Defesa do Consumidor, e as Emendas n°s 9 e 
10, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou 
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentou, e pela rejeição das Emendas n°s 5 e 8, da Comissão de 
Defesa do Consumidor, ficando, com a aprovação do Substitutivo n° 1, 
prejudicadas as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Justiça, 9 e 1 O, 
da Comissão de Segurança Pública. Emendado em Plenário, voltou o 
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela 
aprovação do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição das 
Emendas nos 11 a 33, 35 a 47, 49 a 51. Com a aprovação do 
Substitutivo n° 2, ficam prejudicadas as Emendas n°s 34 e 48, por 
terem sido contempladas no substitutivo, e as Emendas n°s 18 e 26. 
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado 
Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões* - Cumprimento a todos. Estamos aqui 
para fazer algumas reflexões sobre o Projeto de Lei n° 1.078/2003, 
proposto pelo Governo do Estado, que, na véspera do Natal, prepara 
para o povo mineiro um verdadeiro presente de grego. Cria taxas para 
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uma função própria do Estado, que não deveria, de maneira 
nenhuma, ter outro tipo de cobrança para ser praticada: a segurança 
pública. 

Estamos cansados de ouvir que as obrigações do Estado são, 
exatamente, segurança, saúde e educação. Nesse discurso, e com 
essa justificativa, durante oito anos, vimos o Governo Federal vender 
tudo que pertencia ao Estado - empresas construídas com o sacrifício 
do povo brasileiro, contraindo dívidas para sua edificação, que até 
hoje o povo paga com o desemprego, os baixos salários, a falta de 
habitação, pois parte do recurso que deveria ser usado para promover 
a dignidade do povo está sendo usado para pagar juros dessa dívida. 
Empresas estatais, nos últimos oito anos do Governo do PSDB, foram 
vendidas com a desculpa de que o Estado não poderia mais assumir 
ações que não lhe eram próprias. As propagandas faziam alusão ao 
"elefante branco", a uma série de servidores ociosos que o Estado 
pagava. Teríamos que vender essas empresas para obter recursos e 
aplicar na saúde, educação e segurança. Vendemos; a dívida 
aumentou; o sacrifício que se exige é cada vez maior para rolar essa 
dívida. 

Deputado Biel Rocha, sou do Vale do Aço, onde convivemos com 
algumas estatais que foram fundamentais para o desenvolvimento da 
indústria brasileira e que, antes de serem privatizadas, davam 
emprego a algumas centenas de pais de família e jovens. Na ótica 
capitalista, poderiam não sobrar recursos no caixa no final do mês. 
Mas esse dinheiro tinha uma função social: eram milhares de famílias 
que enviavam seus filhos para a escola, tinham plano de saúde, 
empregados em sua casa para ajudar nos afazeres do dia-a-dia; 
pessoas que também compravam no comércio regional. 

Era uma região em que a vida era gostosa de se viver. As pessoas 
viviam de maneira harmônica, trabalhando e interagindo uns com os 
outros. 

Havia a propaganda de que era necessário privatizar para acabar 
com o empreguismo, já que a sociedade não agüentava mais assumir 
a despesa. Porém, presenciamos o aumento do lucro, 
economicamente houve um acúmulo de recursos no final do mês nas 
empresas, mas esse dinheiro, hoje acumulado, atendeu apenas a 
meia dúzia de especuladores que aplicam em ações. 
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Portanto, isso se deu graças, fundamentalmente, ao 

desemprego de pais e mães de família e de jovens que perderam os 
seus empregos para que o lucro fosse maior, atendendo à ganância 
desse modelo injusto. Aqueles milhares de trabalhadores já não mais 
conseguem gerar empregos nas suas casas pela contratação de 
pessoas para assumir os serviços rotineiros do dia-a-dia. Grande 
parcela dessas pessoas, além de não gerarem mais empregos, 
receberam incentivo para sair das empresas, e, com esse incentivo, 
abriram comércios ao lado daqueles de que eram fregueses, falindo 
os dois. E os filhos, que antigamente estudavam em escolas 
particulares e possuíam plano de saúde, hoje estão nas escolas 
públicas e no Sistema Único de Saúde, competindo com os filhos das 
pessoas menos favorecidas. 

Logo, se antigamente o discurso era que havia excesso de 
empregados bancados por boa parcela da sociedade, agora a 
situação piorou, porque o serviço público passou a ser bancado por 
todos nós. Realmente, nós é que estamos bancando essas pessoas 
vitimas da ganância desse modelo neoliberal, privatizante, que 
começou, de maneira muito intensa, com o Sr. Fernando Henrique 
Cardoso, e que hoje está sendo agravado a uma velocidade 
estupenda pelo tucano, o nosso Governador Aécio Neves. 

Concedo aparte ao Deputado Domingos Sávio. Fico feliz por estar 
aqui, forte, saudável e recuperado. Que Deus lhe dê muita saúde e 
vigor. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) -Agradeço-lhe muitíssimo, 
Deputado Chico Simões. É com alegria que retorno a esta Casa, com 
saúde, graças a Deus, em que pese ter enfrentado, por alguns dias, o 
dissabor de estar acamado, recuperando-me de uma pequena 
cirurgia. Compartilhei com outros pacientes um pouco da dificuldade 
vivida por aqueles que necessitam de atendimento médico, ainda que 
nos grandes hospitais da nossa Capital, o que dirá no interior do 
Estado. 

Deputado Chico Simões, volto habilitado e com saúde para 
contribuir com um debate sadio nesta Casa, acompanhado de V. Exa., 
que é brilhante no raciocínio e critico contumaz. Porém, por algumas 
vezes, nobre Deputado, verificamos que suas criticas não nos 
parecem justas, muito menos apropriadas ao momento que este Pais 
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vive. 

Acredito que ninguém mais suporta essa atitude de chorar pelo 
passado e responsabilizar o Sr. Fernando Henrique Cardoso pelas 
privatizações que levaram o nosso País à falência. Dizendo-se ainda 
que o passado é herança maldita, responsável pelo desemprego que 
a cada dia se agrava. Isso é inaceitável. 

Deputado Chico Simões, devemos restringir-nos ao tema de hoje, 
que é o Projeto de Lei no 1.078, e a necessidade de adequar as 
demandas de serviços do dia-a-dia às taxas que devem ser pagas por 
eles. 

V. Exa. disse que o Vale do Aço foi sede de empresas estatais, 
extremamente promissoras e geradoras de emprego. Falando dessa 
maneira, parece que isso não é uma realidade atual e que a 
privatização trouxe desgraça para a promissora região. A USIMINAS é 
um exemplo de privatização que deu certo. Sem sombra de dúvida, é 
uma demonstração clara de que os governantes que respeitam o 
dinheiro do povo devem canaliza-lo para atividades sociais, como 
saúde e educação, a fim de fomentar o desenvolvimento, 
implementando a infra-estrutura necessária, e não, necessariamente, 
ocupando espaço da iniciativa privada. A USIMINAS, que já foi cabide 
de emprego e em outros momentos apresentava constantemente 
balanços deficitários, foi privatizada com resultados fantásticos para a 
economia do País, transformando-se numa empresa que é referência 
mundial: uma das mais eficientes e com maior competitividade no 
mercado mundial de aço, gerando empregos diretos e indiretos de 
excelente qualidade e, mais do que isso, impostos e resultados 
positivos. 

Certamente V. Exa. não é justo ao atribuir à era Fernando Henrique 
as mazelas deste País. Quando V. Exa. disse que "os oito malfadados 
anos do neoliberalismo, agora se agravando", pensei que diria "agora 
se agravando com o Governo Lula", que, até este momento, não fez 
absolutamente nada de novo. 

Hoje, alguns insistem, de maneira equivocada, que este Governo é 
igual ao de Fernando Henrique, pois se curva ao FMI; preocupa-se 
mais com superávit que com aplicação em políticas sociais; vive 
viajando pelo mundo e tentando resolver problemas externos, 
enquanto os internos acumulam-se. Pensei que V. Exa. diria que 
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nesse Governo é que se agravam os problemas do Brasil. 

Não aceito a pecha de que o Governo Lula é igual ao do Fernando 
Henrique. Está ficando patente que é muito pior. É um Governo sem 
proposta. Se não aceitava o FMI, passou de um acordo de 3,5% de 
superávit para mais de 4%, tornando a economia brasileira mais 
subserviente ao FMI. É um Governo que quando tenta representar-
nos bem no exterior comete equívocos e erros diplomáticos banais. É 
triste verificar que o BNDES não consegue financiar um trator para o 
pequeno produtor rural e coloca US$1.000.000.000,00 à disposição do 
Governo da Argentina. É triste ver que hoje o Presidente Lula cortou 
cerca de R$8.000.000,00 do dinheiro para atender os deficientes 
físicos deste País, enquanto ontem disse que resolveria problemas de 
saúde da África, construindo um hospital de mais de 
R$30.000.000,00. 

O brasileiro sempre foi solidário com todos os povos do mundo e 
sempre haverá de ser. Porém, responsabilidade para cumprir os 
compromissos de campanha é o que esperamos de um Governo 
sério. O Governo Aécio Neves segue nessa direção, pois está 
cumprindo os compromissos de campanha, investindo, com 
seriedade, na segurança pública, nas questões educacionais, 
ampliando para nove anos o ensino fundamental, e buscando 
recuperar a credibilidade do Estado no exterior. Já está trazendo 
bilhões de reais em investimentos no primeiro ano de seu Governo. 
Além de tudo isso, prepara o maior programa de recuperação das 
estradas mineiras e deseja levar energia elétrica a 100% da área rural. 
Tudo isso em cumprimento ao seu programa de Governo. 

É necessário também que o Governo Aécio Neves tenha equilíbrio 
no que gasta prestando determinados serviços, como, por exemplo, o 
necessário serviço do bombeiro. 

Não há quem não reconheça que o serviço do bombeiro é 
fundamental, principalmente nos grandes centros, onde o risco que a 
população corre é cada dia maior. 

Concluo, nobre Deputado, dizendo que V. Exa. é um astuto 
debatedor, um homem de grande visão, um dos políticos que mais 
respeito nesta Casa. No entanto, se V. Exa. se perder nessa linha de 
raciocínio, tentando responsabilizar o Governo Fernando Henrique 
pela mazelas atuais, perderá uma grande oportunidade de nos trazer 
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Obrigado pelo aparte. Espero que goze sempre de boa saúde, para 
que possamos continuar debatendo. 

O Deputado Chico Simões* - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. 
Na verdade, a fala do nobre companheiro é muito próxima do discurso 
dos políticos do PSDB, e não poderia ser diferente. É coerente, mas, 
ao mesmo tempo, um pouco fora da realidade. Talvez por ter ficado 
alguns dias sem debater, ainda não retornou a esta Casa e não se 
sintonizou com o que estamos discutindo. 

Em nenhum momento quis voltar ao Governo Fernando Henrique 
Cardoso. Tanto falei do tempo atual, que o nobre colega falou por uns 
8 minutos com base exatamente no meu discurso. Se minha fala fosse 
relativa a algo passado, teria que ser desconsiderada. Mas quero 
dizer ao colega, de maneira fraterna, que não estou aqui para justificar 
um erro com outro. Se a política do Governo Lula está equivocada, 
não posso, para justificar o seu equívoco, bater palmas para os 
equívocos do Governador Aécio Neves. Não fiz campanha, assim 
como não o fez o nobre Deputado, dizendo que iria agir exatamente 
como o meu adversário ou que iríamos competir para ver quem é pior. 
Quando fizemos nossa campanha, eu e V. Exa. nos comprometemos 
com nossos eleitores a colocar o nosso mandato a serviço de uma 
sociedade justa e fraterna e de uma Nação soberana. Então, se V. 
Exa. tem esse conceito do Governo Lula, peço-lhe que cumpra o 
papel do PSDB, cumpra o papel de uma Oposição séria. Não 
podemos ter Governo sem Oposição. Enquanto o PT foi Oposição 
neste País, realmente fazíamos essa oposição ao PSDB. Mas a 
incoerência de V. Exa. é tão grande que, como o PT só tem 98 
Deputados, tudo o que vem acontecendo hoje, as grandes 
transformações que estão ocorrendo em nível nacional, ocorrem com 
o voto de Deputados do PSDB. Então, V. Exa. tem de explicar isso 
para seus eleitores. E tem de fazê-lo de maneira bem clara, pois, do 
contrário, as pessoas de Divinópolis que estão vendo V. Exa. neste 
momento vão dizer que o Sávio está meio confuso. 

E quero deixar claro que nós, do PT, quando não concordamos com 
o Governo Lula - e deixo registrado também que não concordamos 
com tudo -, temos a coragem de ir a público dizer que não 
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concordamos. É o meu Governo, acredito nele, boto fé nele. Se 
não der certo com ele, não dará com outro. Penso que o seu fracasso 
seria uma desgraça para o povo brasileiro; um retrocesso sem 
tamanho. 

Mas não podemos perder o nosso raciocínio e a nossa lógica. Até 
para ajudar, é preciso ter um espírito crítico. Não posso conceber que 
uma pessoa da inteligência de V. Exa. defenda alguém que, neste 
momento tão difícil, tributa o povo mineiro. Não posso aceitar. Não 
posso conceber que V. Exa., que já foi Prefeito e é um Deputado que 
goza de um respeito muito grande entre seus eleitores, aja dessa 
maneira. Tenho certeza de que seus eleitores não devem estar 
satisfeitos com V. Exa., pois eu ficaria tremendamente decepcionado 
se tivesse votado num Deputado e agora esse Deputado me cobrasse 
taxas. Com certeza não estaria, e temos de entender isso. 

Na verdade, essa ganância, essa vontade de criar taxas e de 
aumentar a receita, nem que seja para sacrificar ainda mais o povo 
mineiro, não está no Palácio da Liberdade, mas também em sua base 
de apoio. O Governo nos mandou um projeto para aumentar sua 
receita em R$185.000.000,00, mas sua base de apoio, não satisfeita, 
passou para R$225.000.000,00, ou seja, são mais R$40.000.000,00 
em cima do povo. 

Pergunto: será que algum Deputado fez campanha falando que ia 
aumentar imposto? Com certeza não. Se o Governo Federal está 
fazendo isso, você tem meu apoio irrestrito para ser contra. Apóio o 
Governador Aécio Neves quando, na reforma tributária federal, disse 
que não se pode aumentar a carga tributária. E não se pode mesmo. 
Com esse discurso, defende todos os Estados, mas, na prática, 
castiga o povo mineiro, que o elegeu. Se os outros Estados foram 
beneficiados com o discurso correto do Governador Aécio Neves e 
não tiveram aumento de tributo, aqui ele teve a mão carrasca, com 
apoio da base para penalizar a população. 

No Natal, tivemos até dificuldade de fazer emendas. Um Deputado 
da base disse que iriam criar a taxa das emendas. Só falta isso: taxa 
das emendas. 

Deputado Domingos Sávio, temos que continuar o debate, pois 
tenho certeza de que, ao longo do mandato, você voltará ao seu 
equilíbrio e defenderá os interesses de seus eleitores. 
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O Deputado Zé Maia (em aparte) - Ilustre Deputado, obrigado 

pelo aparte. Quero fazer um paralelo das reformas tributárias que 
tramitam no Congresso Nacional e nesta Casa. A reforma enviada 
pelo Governador Aécio Neves tem diferenças brutais se comparada 
com a outra. Primeiro, o Governo Estadual faz recomposição de um 
orçamento falido, insolvente e deficitário. Tributo é quando se cobra 
algo sem se especificar o destino do investimento. As taxas 
propiciarão melhores serviços aos povo mineiro. 

Assusta-nos uma reforma tributária que prorroga a CPMF, a alíquota 
do IRRF de 27,5% e não corrige a tabela do IRRF. Achávamos que o 
Governo Federal faria mudanças para resolver o problema do povo 
brasileiro. A reforma de Minas melhorará a vida da população. A 
COFINS teve sua alíquota elevada para que o Governo Federal 
resolvesse problemas de outros povos. Não precisamos andar mais 
de 1 km para encontrar problemas graves em nosso País. Portanto, 
essas diferenças devem ser debatidas. 

O Governo faz o povo - que tem problemas de reforma agrária, 
habitação, saúde, educação e torne - pagar mais IRRF, continuar 
pagando CPMF e taxa os inativos para destinar recursos para a África 
e a América Latina? Fazer bonito com o chapéu da população 
brasileira? V. Exa. disse que o PT tem apenas 90 Deputados no 
Congresso. O PSDB tinha 100. Agora, com a máquina do Governo 
Federal, ele atrai o PMDB, PDT, enfim, diversos partidos. 

Como o PT faz a reforma da Previdência Social? Matando os 
aposentados. Na semana passada, ao ouvir o Ministro da Previdência 
cancelar os benefícios dos aposentados com mais de 90 anos, achei 
que o moço estava ficando absolutamente louco. Era natural que ele 
pudesse investigar as possíveis fraudes, mas, ao cancelar as 
aposentadorias, colocou todos com mais de 90 anos na posição de 
fraudadores. Matar os aposentados é uma forma muito simples de 
reduzir o déficit da Previdência. 

Um aposentado de 90 anos que fica um mês ou dois sem receber, 
que tem necessidade de medicamento e alimentação, com a 
aposentadoria cortada, certamente não sobreviverá. Portanto, 
morrendo, não receberá. Então, trata-se de uma forma inovadora, 
embora insensível e irresponsável, de resolver os graves problemas 
orçamentários que o Brasil vive. 
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Portanto, ilustre Deputado Chico Simões, o que se pratica hoje 

em Minas Gerais é a recomposição de um orçamento, buscando 
prestar um melhor serviço ao povo mineiro. Não é da forma como o 
Governo Federal está querendo fazer, ou seja, fazer bonito lá fora, 
viajando. O Lula precisa vir para o Brasil, sentar à mesa e resolver os 
graves problemas que disse que enfrentaria. Ele disse que geraria 
empregos aos milhões, mas o que vemos é um aumento absurdo do 
desemprego. 

Portanto, ilustre Deputado Chico Simões, enquanto lutamos 
bravamente aqui em Minas Gerais para resolver os problemas, 
estamos vendo os desatinos ostentados pelo Governo Federal de V. 
Exa. A história mostrará que ele é a maior gafe e o maior estelionato 
eleitoral que se cometeram neste País. Muito obrigado pelo aparte. 

O Deputado Chico Simões* - Muito obrigado, Deputado Zé Maia. É 
bom que V. Exa. fale muito, dê explicações e resolva para nós o 
problema. 

V. Exa. foi muito claro. Enquanto, nas suas palavras, o Governo 
Federal prorroga, o que significa continuar o que já existia, o Governo 
Estadual cria uma nova, um novo chicote para bater no contribuinte. 
Apenas prorrogamos. Se foi prorrogado, V. Exa. há de convir, não 
criamos. Por coincidência ou não, o ex-Presidente era do PSDB, 
partido de V. Exa. 

Então, vamos ter uma discussão mais consistente, não nos 
colocando um contra o outro, mas pensando nas pessoas que 
realmente são interessadas nas nossa idéias, que são os eleitores, o 
povo mineiro e o brasileiro. Não podemos continuar o debate 
justificando um erro com outro. Já falei isso "n" vezes. Portanto, de 
maneira nenhuma discutirei com mais nenhum Deputado nesta 
reunião, para escutar ou rebater alguém que venha assumir a 
incompetência alegando a de outro governante. Não dá, Deputado Zé 
Maia, pois não é para isso que aqui estamos; não é para isso que o 
povo foi às urnas e votou em V. Exa. e em todos que aqui estão. Não 
é para estarmos aqui esquecendo os compromissos com quem nos 
elegeu, defendendo de uma maneira até irracional o Governador, o 
chefe da caneta. Pelo amor de Deus! Somos um poder independente, 
autônomo. Estamos aqui até mesmo para contribuir com o 
Governador, independentemente de ser do nosso partido, assim como 
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Portanto, é para isso e contra isso que estamos aqui. Não acredito 
que o Governo do Estado promoverá o bem comum tributando 
pessoas que não agüentam pagar o essencial; não acredito nisso. O 
desemprego, a fome e a miséria estão aí de uma maneira intensa. E 
agora o Governo criou o IPTU estadual seletivo e injusto. Isso é 
inovador: é coisa de tucano. Cobrará taxa de incêndio levando em 
consideração o tamanho das casas, usando o mesmo parâmetro que 
é usado para se cobrar o IPTU nos municípios. Mas não é de todas as 
casas, não! Primeiro, não deveria cobrar de ninguém, pois segurança 
é um dever do Estado e, portanto, tem que ser financiada com tributos 
normais; no entanto, está criando a taxa de prevenção de incêndio. 

Gostaria, para encerrar, de perguntar a V. Exa. e ao telespectador 
da TV Assembléia ou pessoalmente se será agora que se criou a taxa 
de prevenção de incêndio - e pagarei porque moro em Belo Horizonte 
- que terei menos risco de minha casa pegar fogo. Com certeza, não! 
O Governo está cobrando por uma coisa que não pode cumprir, 
portanto, está ludibriando o povo. Taxa tem que ser por serviço que se 
percebe, que se vê o conteúdo. 

Então, mais uma vez, além de injusta, de incoerente, é ilegal. Para 
mim não é nem muito honesto cobrar por algo que não fará. Muito 
obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Chico Simões -Sr. Presidente, o debate está bom, mas 

estamos vendo que não há quórum suficiente para se discutir um 
assunto tão importante como esse. Portanto, gostaria que V. Exa. 
encerrasse, de plano, a reunião. 

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 a 
reunião especial de amanhã, dia 12, às 8 horas, e para a reunião 
extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos 
editais de convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma 
data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a 
reunião. 
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* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 11/11/2003 
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

André Quintão, Gustavo Valadares e Leonardo Quintão, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Ana Maria 
Resende. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André 
Ouintão, 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 da pauta. Passa-se 
à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua 
vez, os pareceres sobre as Propostas de Ação Legislativa nos 
38/2003, que opina pelo acatamento da proposta na forma de 
requerimento; 39/2003, que opina pelo não-acatamento da proposta 
em virtude de a matéria estar contida no Projeto de Lei n° 147/2003, 
em tramitação na Casa; 40/2003, que opina pelo acatamento da 
proposta na forma de requerimento (relator: Deputado Leonardo 
Quintão ); 52/2003, que opina pelo não-acatamento da proposta por já 
estar assegurada por políticas e programas educacionais vigentes e 
pelo fato de algumas ações já estarem inclusas no PPAG; 53/2003, 
que opina pelo não-acatamento da proposta por não se inserir no 
escopo dos projetos estruturadores ou dos planos governamentais de 
maneira geral; 54/2003, que conclui pelo não-acatamento da proposta 
por já estar contemplada; 55/2003, que opina pelo acatamento da 
proposta na forma de emenda ao PPAG; 56/2003, que opina pelo não-
acatamento da proposta por já estar, em parte, contemplada; 57/2003, 
que opina pelo acatamento da proposta em parte, na forma de 
requerimento; 58/2003, que opina pelo acatamento da proposta na 
forma de emenda ao PPAG; 59/2003, que opina pelo acatamento da 
proposta na forma de emenda ao PPAG; 60/2003, que opina pelo 
acatamento da proposta na forma de emenda ao PPAG e de 
requerimento; 61/2003, que opina pelo acatamento da proposta em 
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parte, na forma de emenda ao PPAG; 62/2003, que opina pelo 
não-acatamento da proposta por já estar contemplada; 63/2003, que 
opina pelo acatamento da proposta na forma de apresentação de 
emendas ao PPAG e ao PMDI; 64/2003, que opina pelo acatamento 
da proposta na forma de requerimento; 65/2003, que opina pelo 
acatamento da proposta na forma de emenda ao PPAG; 66/2003, que 
opina pelo não-acatamento da proposta por já estar contemplada; 
67/2003, que opina pelo acatamento da proposta na forma de 
requerimento; 68/2003, que opina pelo não-acatamento da proposta 
por já estar contemplada; 69/2003, que opina pelo não-acatamento da 
proposta porque a matéria já está sendo apreciada no Congresso 
Nacional; 70/2003, que opina pelo acatamento da proposta na forma 
de emenda ao PPAG; 71/2003, que opina pelo acatamento da 
proposta na forma de requerimento; 72/2003, que opina pelo 
acatamento da proposta na forma de emenda ao PPAG; 74/2003, que 
opina pelo acatamento da proposta na forma de requerimento; 
75/2003, que opina pelo não-acatamento da proposta por não 
configurar ação a ser integrada especificamente ao planejamento 
estadual; 76/2003, que opina pelo não-acatamento da proposta; 
77/2003, que opina pelo não-acatamento da proposta por ser estranha 
ao conteúdo do PPAG; 78/2003, que opina pelo não-acatamento da 
proposta por já estar contemplada; 79/2003, que opina pelo não-
acatamento da proposta por já estar contemplada; 80/2003, que opina 
pelo não-acatamento da proposta por não ser objeto do PPAG; 
81/2003, que opina pelo não-acatamento da proposta por estar 
prevista no PPAG; 82/2003, que opina pelo acatamento da proposta 
na forma de realização de audiência pública; 83/2003, que opina pelo 
acatamento da proposta na forma de emenda ao PPAG; 84/2003, que 
opina pelo acatamento da proposta na forma de requerimento; 
85/2003, que opina pelo não-acatamento da proposta por já estar 
contemplada; 86/2003, que opina pelo não-acatamento da proposta 
por já ter sido acatada a Proposta de Ação Legislativa n° 83/2003; 
87/2003, que opina pelo acatamento da proposta na forma de emenda 
ao PPAG; 88/2003, que opina pelo não-acatamento da proposta por 
ficar prejudicada com o acatamento da Proposta de Ação Legislativa 
no 83/2003; 89/2003, que opina pelo acatamento da proposta na forma 
de emenda ao PPAG. A Proposta de Ação Legislativa no 73/2003 foi 
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retirada de pauta a requerimento do relator, Deputado André 
Quintão, aprovado pela Comissão. 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, 12 de novembro de 2003. 
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Mauro Lobo. 

ATA DA 27• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 11/11/2003 

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Alberto Bejani, Elmiro Nascimento e a Deputada Marília Campos, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 apreciar 
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. Lúcio Urbano Silva Martins, 
Secretário de Defesa Social, e Carlos Alberto Parrilo Calixto, Prefeito 
Municipal de Santa Luzia, publicados no "Diário do Legislativo" em 4 e 
6/11/2003, respectivamente. Passa-se à 1 • 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 o turno, do Projeto 
de Lei no 210/2003 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado Elmiro Nascimento, em 
virtude de redistribuição). Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em 
turno único, dos Projetos de Lei nos 58, 734, 742, 749, 954, 965, 
1 .009, 1 .014, 1 .054, 1.129 e 1 .055/2003 com a Emenda n°1 (relator: 
Deputado André Quintão); 469 e 1.012/2003 (relator: Deputado Elmiro 
Nascimento); 1.069, 1.106, 1.119, 1.141, 791 e 1.060/2003 com a 
Emenda n°1 (relatora: Deputada Marília Campos), 1.022, 1.066, 1.1 07, 
1 .120 e 1 .123/2003 (relator: Deputado Alberto Bejani). Submetido a 
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votação, é aprovado o Requerimento no 1.684/2003. O Presidente 
informa que após o dia 20/11/2003 não será agendada audiência 
pública nem reunião com convidados em virtude de determinação da 
Presidência desta Casa. 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, 12 de novembro de 2003. 
Marília Campos, Presidente. 

ATA DA 27• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 12/11/2003 

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana 
Maria Resende e os Deputados Adalclever Lopes, Leonídio Bouças, 
Sidinho do Ferrotaco e Weliton Prado, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva e Domingos Sávio. 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 e ouvir explanação sobre as implicações do art. 17 
da LDB e seus reflexos para o ensino superior em Minas Gerais. O 
Presidente, por motivo de força maior, se retira da reunião e transfere 
a Presidência para a Deputada Ana Maria Resende. Passa-se à 1• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, são aprovados, os pareceres pela aprovação, no 
1° turno, dos Projetos de Lei n°s 177/2003 na forma do Substitutivo n° 
2 e pela rejeição do Substitutivo no 1 da Comissão de Constituição de 
Justiça (relator: Deputado Weliton Prado); 585/2003 com a Emenda n° 
1, da Comissão de Constituição de Justiça (relator: Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); e 1.182/2003 na forma do Substitutivo n° 1, com o voto 
contrário do Deputado Weliton Prado (relator: Deputado Leonídio 
Bouças). 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, 
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os Projetos de Lei nos 1.041/2003 (relator: Deputado Leonídio 
Bouças); 1.100/2003 (relator: Deputado Adalclever Lopes); e 
1.111/2003 (relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco), que receberam 
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, são aprovados os 
Requerimentos n°s 1.754, 1.760, 1.761, 1.767, 1.770 e 1.771/2003. 
Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento da Deputada Ana Maria e dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças, Sidinho do Ferrotaco e Weliton 
Prado solicitando aos Deputados Federais de Minas Gerais a 
derrubada do veto que a Presidência da República opôs à proposição 
de lei que inclui, no cálculo do FUNDEF, alunos de entidades que 
promovam a educação especial. A Presidente destina essa parte da 
reunião a ouvir os convidados. Registra-se a presença dos Srs. Jaque 
Schartzman e Eduardo Santa Cecília, respectivamente Secretário 
Adjunto e Assessor Especial da Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia; e Adair Ribeiro e José Januzzi, respectivamente 
Presidente e Consultor da AFEESMIG; os quais são convidados a 
tomar assento à mesa. A Presidente 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 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, 13 de novembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado - Sidinho do Ferrotaco. 
ATA DA 28a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 12/11/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô 

Moraes e os Deputados Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo 
Piau, Leonardo Moreira (substituindo este ao Deputado Dinis Pinheiro) 
e Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, a Deputada Marília Campos. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a 
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reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei no 1.008/2003 com o 
Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça (relator: Deputado Fábio 
A velar); 1 .082/2003 com as Emendas n°s 1 a 5, da Comissão de 
Justiça, e com as Emendas n°s 6 a 109. Registra-se voto contrário da 
Deputada Jô Moraes. O parecer sobre o Projeto de Lei no 1.083/2003, 
em 1 o turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo 
regimental pelo relator, Deputado Domingos Sávio. Na fase de 
discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que 
conclui pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei no 1.081/2003, o 
Presidente defere o pedido de vista da Deputada Jô Moraes. O 
Projeto de Lei no 1 .080/2003 é retirado da pauta por determinação do 
Presidente, por não cumprir pressupostos regimentais. Foram 
distribuídos avulsos dos pareceres sobre o Projeto de Lei no 8/2003, 
que conclui pela aprovação do Substitutivo no 5 e pela rejeição do 
Substitutivo n° 4 e das Emendas nos 2, 5 a 1 O, 13 a 18, 19, 21 a 26, 28 
a 30, 35 a 37, 40, e 42 a 44, ficando prejudicados o Substitutivo n° 3 e 
as Emendas n°s 3, 4, 11, 12, 20, 27, 31 a 34, 38, 39 e 41; e sobre o 
Projeto de Lei n° 889/2003, que conclui pela aprovação da matéria na 
forma do Substitutivo n° 3 e pela rejeição do Substitutivo n° 2 e das 
Emendas n°s 14, 15, 17 a 22, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 38, 40 a 42, 44 a 
48 e 50 a 55; pela aprovação das Emendas n°s 16, 27, 30, 36 e 49, 
que ficam prejudicadas se aprovado o Substitutivo n° 3; também pela 
aprovação das Emendas n°s 23, 24, 25, 31, 33, 34, 39 e 43, que ficam 
prejudicadas se aprovado o Substitutivo n° 1 ou o Substitutivo n° 3. 
Com a aprovação do Substitutivo n° 3, ficam também prejudicadas as 
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Transporte, bem como as 
Emendas n°s 3 a 13, da Comissão de Administração Pública, e o 
Substitutivo no 1. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
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dispensam a apreciação do Plenário. 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, 13 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau - Fábio Avelar - Marília 

Campos - Leonardo Quintão. 
ATA DA 30• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 12/11/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Paulo Cesar, Maria Olívia, Biel Rocha, Chico Rafael e Márcio Passos, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento 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. O Presidente acusa o recebimento da seguinte 
proposição, para a qual designou a relatora citado a seguir: Projeto de 
Lei n° 1.126/03, no 1-0 turno (Deputada Maria Olívia). O Presidente 
comunica que a Deputada Maria Olívia foi designada, em 6/11/2003, 
relatora em 1 o turno do Projeto de Lei no 1.126/2003, do Deputado 
Leonídio Bouças. Passa-se à 1• 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, na forma 
do vencido no 1 o turno com a Emenda no 1, apresentada pelo relator, 
do Projeto de Lei n° 304/2003 (relator: Deputado Márcio Passos). 
Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de 
Lei no 576/2003 (relator: Deputado Márcio Passos). Submetido a 
votação, é aprovado o Requerimento n° 1.772/2003. Passa-se à 3" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Alberto Pinto Coelho, em que solicita 
seja realizada audiência pública da Comissão no Município de 

~-----------~------------~ 



1092 
Conceição do Mato Dentro para discutir o Projeto Estrada Real, 
com os convidados que menciona; do Deputado Biel Rocha em que 
solicita seja realizada audiência pública da Comissão na cidade de 
Augusto de Lima onde está localizada a Fábrica e Fiação Santa 
Bárbara, cujo tombamento restauração e preservação são pretendidos 
com a apresentação do Projeto de Lei no 1.185/2003. 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, 14 de novembro de 2003. 
Paulo Cesar, Presidente. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 391/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a entidade 
denominada Banda Musical Nossa Senhora do Carmo, com sede no 
Município de Betim. 

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

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
proposição, com base nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Banda Musical Nossa Senhora do Carmo é uma entidade civil sem 

fins lucrativos, fundada em 30/1/64, que tem como principal finalidade 
desempenhar o papel de facilitador junto aos seus associados, com o 
objetivo de permitir-lhes livre acesso às diversas fontes culturais e, 
especialmente, de dar assistência ao aperfeiçoamento técnico-musical 
e artístico dos seus componentes. 

Entre suas diversas atividades, merecem destaque os projetos 
artísticos e culturais que são desenvolvidos, buscando melhor difundir 
nossos valores. 

Pelo que foi aduzido, podemos considerar a entidade perfeitamente 
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habilitada a receber o título de utilidade pública. 

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

391/2003. 
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2003. 
Adalclever Lopes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 848/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em análise 

pretende seja declarada de utilidade pública a Guarda de Gongo 
Virgem do Rosário, com sede no Município de ltaúna. 

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

Fundamentação 
A Guarda de Gongo Virgem do Rosário é uma entidade civil de 

direito privado, sem fins lucrativos, que não remunera os membros da 
sua diretoria, nem lhes repassa lucros, vantagens ou bonificação, 
conforme estabelece o art. 31 do seu estatuto. Tem como finalidade 
principal a divulgação do folclore e de movimentos culturais que visem 
preservar e difundir a cultura afro-brasileira, bem como a promoção e 
a integração de seus associados com a comunidade e com outras 
instituições que tenham como objetivo maior valorizar as duas 
culturas. 

Fundada em 6/9/78, encontra-se em pleno e regular funcionamento 
desde então. 

Cabe ressaltar que o art. 32 do estatuto da entidade determina que, 
em caso de dissolução, os bens serão doados a uma instituição 
congênere. 

Pelo exposto, consideramo-la perfeitamente habilitada a receber o 
título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 848/2003. 

~-----------~------------~ 



Sala das Comissões, 17 de novembro de 2003. 
Ana Maria Resende, relatora. 

1094 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.081/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem 

por objetivo alterar a Lei no 12.427, de 27/12/96, que dispõe sobre as 
custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de Primeiro e 
Segundo Graus. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003, o projeto foi 
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

A requerimento do Deputado Rogério Correia e outros, a proposição 
foi também distribuída à Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte e a esta Comissão. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. 

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte concluiu 
pela aprovação do projeto com as Emendas nos 1 e 2, que 
apresentou. 

Compete a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da 
proposição. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem por objetivo alterar as tabelas de 

custas judiciais devidas ao Estado em virtude da prestação de 
serviços públicos no âmbito do Poder Judiciário. 

Verifica-se que a finalidade da proposta resume-se à atualização 
dos valores das custas judiciais, mediante a aplicação de percentual 
de recomposição monetária definido pelo Índice Geral de Preços -
IGP-01 -,formulado pela Fundação Getúlio Vargas. 

Pretende-se, também, que, a partir de agora, os valores das tabelas, 
até então expressos em moeda corrente, sejam fixados em Unidade 
Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG -, o que impedirá nova 
defasagem dos valores do tributo. 

Conforme foi bem salientado no parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte, a imposição de taxas para o custeio de 
determinados serviços é uma estratégia administrativa utilizada pelo 
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Estado para a cobertura de despesas com esses serviços, os 
quais, por sua natureza, apresentam condições bastante precisas 
para a mensuração de seu custo. Desta maneira, os serviços taxados 
são pagos diretamente pelo contribuinte que deles se beneficia, ao 
contrário dos impostos, que servem para o custeio de despesas gerais 
do poder público. Trata-se de um mecanismo que permite maior 
justiça na tributação, na medida em que a despesa com o serviço 
prestado recai somente sobre o beneficiário, em vez de onerar toda a 
sociedade. 

As custas judiciais, cobradas desde longa data, inserem-se neste 
contexto. O interesse nos litígios levados à jurisdição é, via de regra, 
apenas das partes. É justo, portanto, que a elas caiba o ônus de seu 
custeio, isentando-se os demais cidadãos de arcar com tal despesa. 

Observe-se, porém, que, em atenção ao princípio da capacidade 
contributiva, são isentos do pagamento de custas, entre outros, os 
pobres, nos termos da Lei Federal no 1.065, de 1952; os litigantes em 
processos de "habeas corpus"ou hábeas-data e de competência do 
juízo da infância e juventude; e, ainda, as entidades de direito público 
interno, e o autor na ação popular, na ação civil pública, na ação 
relativa aos benefícios da Previdência Social, até o valor previsto no 
art. 128 da Lei Federal no 8.213, de 24/7/91, e nas ações coletivas 
previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, entre 
outros. 

Vê-se que o projeto de lei em análise atende o interesse público, 
mormente no que se refere ao funcionamento do Poder Judiciário, que 
depende desses tributos para operar em condições de normalidade. 
Consideramos oportunas as emendas apresentadas pela Comissão 
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, uma vez que 
aperfeiçoam o texto da proposição. 

Apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda no 3, com a 
finalidade de adequar o valor da verba indenizatória à realidade do 
Oficial de Justiça lotado no interior do Estado, em que há vários 
municípios que se situam a mais de 80km da sede da comarca. 
Assim, buscamos o justo ressarcimento das despesas de transporte 
para o cumprimento de uma determinação judicial. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
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1.081/2003 no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão 
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, e a Emenda no 3, 
apresentada a seguir. 

EMENDA N° 3 
Substituam-se, na Tabela E - Reembolso de Verbas Indenizatórias -

Locomoção de Oficial de Justiça - Avaliador, na coluna "Fora do 
Perímetro Urbano e Suburbano da Comarca", os termos "limitado em 
UFEMG 56,86" por "limitado a 252,76 UFEMGs". 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Fábio 

Avelar - Paulo Piau - Leonardo Quintão - Marília Campos (voto 
contrário). 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 
2003 

ATAS 

ATA DA 32" REUNIÃO ESPECIAL, EM 13/11/2003 
Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Apresentação 
musical - Palavras do Deputado Paulo Piau - Palavras do Sr. Edson 
Luiz Fernandes - Apresentação musical - Entrega de placa - Palavras 
do Sr. Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho -

Arlen Santiago - Djalma Diniz - Doutor Viana - Fábio Avelar - Maria 
José Haueisen - Paulo Piau - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley 
Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão)- Às 20h15min, 

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

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Edson Luiz Fernandes, Diretor-Geral da Faculdade de 
Medicina do Triângulo Mineiro; Cap. Gustavo Ruas Sabino, 
representando o Gen. Paulo Cesar de Castro, Comandante da 4" 
Região Militar e 4" Divisão de Exército; Ana Lúcia Gazzola, Magnífica 
Reitora da UFMG; Tarcísio Henriques Filho, Procurador do Ministério 
Público Federal; Edmundo Chapadeiro, Vice-Presidente da Academia 
Mineira de Medicina; Aramis Passuelo, Prefeito Municipal de Fronteira 
e Diretor Regional da Associação Mineira de Municípios - AMM -, 
representando os Prefeitos Municipais da Região do Triângulo 
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Mineiro; Mozart Ribeiro, Diretor da Associação Médica de Minas 
Gerais; e Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que deu origem 
a esta comemoração. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a 

Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro pelo transcurso do seu 
cinqüentenário de criação. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvirem o 

Hino Nacional, que será interpretado por José Evariste Souza Neto. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Apresentação Musical 
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvirem o Coral Júlia 

Pardini, que, sob a regência de Elza do Vai Gomes, apresentará as 
músicas Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, e Minha Namorada, de 
Vinicius de Moraes. Esse coral foi fundado em Belo Horizonte em 
1960, para cantar na formatura da primeira turma da Faculdade de 
Medicina do Triângulo Mineiro. 

- Procede-se à apresentação musical. 
O Sr. Presidente - Muito obrigado, D. Elza, e a todos vocês pelo 

presente. 
Palavras do Deputado Paulo Piau 

Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2°-Vice-Presidente da Assembléia 
Legislativa, presidindo esta reunião, nosso companheiro de Uberaba 
que tão bem representa nossa comunidade neste parlamento; Prol. 
Edson Luiz Fernandes, nosso amigo de Uberaba, que tão bem dirige 
os destinos da nossa querida Faculdade de Medicina do Triângulo 
Mineiro; Cap. Gustavo Ruas Sabino, Prof•. Ana Lúcia Gazzola, que 
me confidenciou, Prol. Edson, que viria aqui com muito prazer porque 
gosta muito da sua pessoa e do seu comportamento ético frente à 
nossa faculdade; Dr. Tarcísio Henriques Filho, Prol. Edmundo 
Chapadeiro, sem dúvida nenhuma, um dos baluartes da nossa 
faculdade; Dr. Aramis Passuelo, Dr. Mozart Ribeiro. Cumprimento 
ainda o Dr. Arlindo Pardini, formado pela primeira turma da Faculdade 
de Medicina, que está aqui presente. Gostaria que o senhor se 
levantasse. Menciono aqui também a competência de José Evariste 
Souza Neto, que tão bem interpretou o nosso maravilhoso Hino 
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Nacional. 

Você não apenas cantou o Hino Nacional, mas vibrou com ele. 
Parabéns pela sua apresentação! 

Cumprimento o Coral Júlia Pardini de maneira muito especial. Já 
ouvi suas apresentações algumas vezes e estão melhores a cada dia. 
Transmito isso à nossa regente, Elza do Vai Gomes, a quem 
parabenizo pelo nosso fabuloso coral. Cumprimento os senhores e as 
senhoras; todas as mulheres presentes, na pessoa de minha esposa, 
Heloísa, que se encontra neste Plenário; todos os telespectadores da 
TV Assembléia; todos os Deputados presentes e, de forma especial, 
dois Deputados ligados à área da saúde, Deputados Sebastião 
Navarro Vieira e Doutor Viana, que também é médico. (-Lê:) 

"A liberdade e a saúde se parecem. Só lhes damos valor quando 
elas nos faltam" (Henrique Bergue). 

De todas as homenagens que esta Casa tem prestado 
merecidamente a pessoas e entidades, nenhuma se sobrepõe a esta, 
cujo objetivo é laurear a dádiva mais cara ao ser humano: a saúde, 
que é o alimento da vida. 

Portanto, homenagear uma instituição que cuida da saúde é cultuar 
a vida. 

Ao celebrar esse jubileu de ouro, estamos enaltecendo a memória 
de uma cidade que fecundou, no passado, as condições preliminares 
para a fundação de sua faculdade de medicina, que não foi fruto do 
acaso. A visão das famílias uberabenses - que investiram na formação 
de seus filhos, nos grandes centros acadêmicos, como Rio, São 
Paulo, Belo Horizonte - criou as bases de recursos humanos 
incentivadores da futura faculdade. 

Ao celebrar esse jubileu de ouro, estamos rememorando o sonho de 
um grupo de idealistas, que, em 27/4/53 - ano do meu nascimento -, 
materializou os anseios da comunidade uberabense, cravando no solo 
de Uberaba as estacas da Faculdade de Medicina do Triângulo 
Mineiro. Esse sonho ousado e visionário, embora tenha vários nomes, 
tem uma só alma, um só ideal. Ele se chama: Dr. Alfredo Sebastião 
Sabino de Freitas, Dr. Allyrio Furtado Nunes, Dr. Antõnio Sabino de 
Freitas Júnior, Dr. Carlos Smith, Dr. Fausto da Cunha Oliveira, Dr. 
Hélio Angotti, Dr. Hélio Luiz da Costa, Dr. João Henrique Vieira da 
Silva, Dr. Jorge Abrão Azor, Dr. Jorge Henrique Marquez Furtado, Dr. 
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José Paiva Abreu, Dr. José Soares Bilharinho, Dr. Lauro 
Savastano Fontoura, Prol. Mário de Assunção Palmério, Dr. Mozar 
Furtado Nunes, Dr. Odon Tormim, Dr. Paulo Pontes e Dr. Randolfo 
Borges Júnior. 

Quero fazer uma referência especial a todos que dirigiram essa 
faculdade desde seus primórdios, e a faço na pessoa do seu dirigente 
atual, Prol. Edson Luiz Fernandes. 

Ao celebrar esse jubileu de ouro, estamos reverenciando a memória 
de um Frade Capuchinho, Frei Eugênio de Gênova, que em 1858 
colocou Uberaba na vanguarda regional de atendimento médico, 
erguendo o Hospital de Misericórdia - precursor da Santa Casa de 
Misericórdia -, mais tarde Hospital Escola, onde diariamente chegam 
em romaria dezenas de ambulâncias vindas de longe, de muito além 
das barrancas dos rio Grande e Paranaíba. São romeiros cheios de 
esperança que ali vão buscar uma mão abençoada que lhes alivie a 
dor e acaricie a vida. 

Ao celebrar esse jubileu, estamos aplaudindo o Centro Acadêmico 
Gaspar Viana nas suas lutas memoráveis e ousadas pela 
federalização da escola, por verbas para a Santa Casa, por melhoria 
do ensino acadêmico. 

Ao celebrar esse jubileu, reconhecemos os avanços tecnológicos da 
escola e, acima deles, o profissionalismo, a dedicação e o calor 
humano de seus servidores, dos mais simples aos mais graduados. 

Ao longo de seus 50 anos de atividades, a Faculdade de Medicina 
do Triângulo Mineiro está definitivamente integrada à vida dos 
triangulinos, dos mineiros e dos brasileiros, na formação de 
profissionais da área de saúde, na pesquisa científica e no 
atendimento ambulatorial e hospitalar. 

A escola mantém um complexo hospitalar de referência 
macroregional com tecnologia de ponta, apto a realizar atendimentos 
da mais alta complexidade, como: cirurgia cardíaca, transplante de 
córnea e rins, implantes de próteses ortopédicas, artroscopia, 
neurocirurgia por computador, cirurgia oftalmológica com laser, entre 
outros. Dispõe de pronto-socorro adulto e pediátrico, três 
ambulatórios, um centro de reabilitação, classificado no nível 111 -
graduação concedida aos mais importantes serviços de terapia 
intensiva do País. Todo esse complexo atende, em média, 32 mil 
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pacientes por mês. Onze mil, nos serviços de urgência e 
emergência. Essa multidão provém de mais de 400 municípios 
espalhados por 14 Estados brasileiros. 

A Faculdade vai além. Atendendo ao apelo da rede hospitalar 
regional, criou cursos de capacitação de pessoal de apoio, em nível 
de 2° grau. Em 1990 implantou o seu Centro de Formação Especial de 
Saúde para formação de Técnicos em Enfermagem, Farmácia, 
Nutrição e Dietética, Patologia Clínica e Radiologia Médica. 

Mas nem tudo são flores. 
Uma mancha constrangedora enodoa esta festa jubilar. 
Se a saúde é o bem mais cobiçado e a vida não tem preço, por que 

regatear valores e amesquinhar recursos para quem cuida da saúde, 
preservando a vida? 

A crise financeira que garroteia a FMTM e outras instituições 
congêneres do País desautoriza qualquer otimismo governamental na 
área social. 

Dilacera o coração e afronta a consciência cívica ver rostos aflitos e 
desconsolados às portas do hospital-escola, onde faltam até seringas 
e esparadrapos. Viver é a primeira das necessidades básicas do ser 
humano. 

Solucionar os problemas financeiros de nossa Faculdade de 
Medicina é um dever de consciência para todos nós mineiros. 

A nossa faculdade tem um grande desafio, uma meta a ser 
conquistada, que é exatamente sua transformação em universidade. 

Temos mil alunos, mas podemos ter 5 mil, 10 mil, 20 mil, a exemplo 
da nossa Universidade Federal de Minas Gerais, dando oportunidade 
aos nossos jovens para que eles realmente possam freqüentar o 
curso superior. 

Não temos inveja de Lavras, de ltajubá e de São João del-Rei. 
Merecem a transformação em universidade, mas o País tem uma 
dívida com a nossa Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, 
porque ela está no mesmo nível, ou, quem sabe? até além, sobretudo 
em relação à formação dos seus professores. 

Queremos pedir isso ao nosso Governador Aécio Neves, ao nosso 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Congresso Nacional, que 
tem por missão apreciar esse projeto. Repito, é um direito nosso. 

Considero esse o mais importante projeto para nossa Uberaba e 
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nossa reg1ao. Não há nenhum, seja da área agrícola, seja da 
comercial, seja de serviço, seja industrial, mais importante, até mesmo 
economicamente, para nossa comunidade. Mas precisamos da união 
de todos, independentemente de partido, porque nesse caso só há um 
partido; o da nossa Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhoras e 
senhores, evoco mais uma vez o sentimento patriótico desta Casa, 
que, no passado, aprovou, por unanimidade, a mensagem enviada 
pelo Governador Juscelino Kubitschek, viabilizando a criação da 
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. 

Apelo ao arrojo e à ousadia do Centro Acadêmico Gaspar Viana, 
sempre em campo nas grandes conquistas da sua escola. Invoco o 
empenho da bancada triangulina nesta Casa e no Congresso 
Nacional. Conclamo a união de todas as forças vivas de Uberaba, 
para que todos, políticos e sociedade, unidos e uníssonos, possamos 
dar à FMTM, no seu jubileu de ouro, o mais precioso e cobiçado 
presente, que, por méritos, a ela é devido: a sua transformação em 
universidade especializada na área de saúde. 

Se legítima é a homenagem desta Casa a uma instituição tão cara 
ao coração de Uberaba, bem maior é a soma de seus merecimentos e 
créditos, acumulados durante décadas. As reverências aqui 
manifestadas vão muito além de Uberaba: ecoam nos lugares mais 
distantes do País, onde quer que atue um dos milhares profissionais 
formados nessa instituição. 

Essas homenagens e reverências são também sublinhadas por 
emocionados e agradecidos aplausos, saídos tanto de mansões nas 
grandes cidades quanto de casebres escondidos à beira dos riachos, 
onde a vida só continua possível, porque 18 pioneiros, idealistas e 
ousados, há 50 anos, trabalharam para isso. 

Se Henrique Bergue disse que a liberdade e a saúde se parecem, 
porque só lhes damos valor quando nos faltam, o Dalai Lama disse 
que a fórmula para a felicidade é ter saúde, amigos e liberdade. 
Assim, termino desejando a todos saúde e liberdade, e que possamos 
ser mais amigos e ter mais fé em Deus. Como disse o Papa João 
Paulo 11, vamos promover justiça para que tenhamos paz. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Edson Luiz Fernandes 
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Deputado Adelmo Carneiro Leão, que, com muita honra, é 

também ex-aluno da FMTM; Cap. Gustavo Ruas Sabino; Reitera Ana 
Lúcia Gazzola; Procurador Tarcísio Henriques Filho, pessoa que 
aprendemos a admirar; Dr. Edmundo Chapadeiro, que também é 
professor e, anteriormente, foi o Diretor da FMTM; Deputado Paulo 
Piau; Prefeito Aramis Passuelo; Dr. Mozart Ribeiro, demais 
autoridades, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, senhoras e senhores, 
criar e construir uma faculdade de Medicina no século XXI já não é 
fácil. O que não dizer para uma cidade interiorana de cerca de 55 mil 
habitantes, na década de 50, no século passado, ousar ter a sua 
faculdade de Medicina, ser a sede da 21" faculdade de Medicina do 
Brasil, ser a 15• cidade brasileira a abrigar uma faculdade de Medicina 
e a 4• cidade do interior brasileiro a ter o seu curso de Medicina? 

Foi uma grande ousadia da cidade, com a visão de um estadista, o 
então Governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
e com o trabalho de 18 fundadores, que, em 27/4/53 se reuniram para 
consolidar a Sociedade Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. 
O Deputado Paulo Piau citou os nomes desses 18 fundadores que 
fizeram história. Todos eram políticos, sendo 16 médicos, 1 professor 
e 1 advogado. Pertenciam a diferentes partidos políticos, mas uniram-
se, independentemente de suas crenças políticas, em torno de uma 
crença maior: dotar Uberaba de uma faculdade de Medicina. É 
exemplo que a nossa faculdade começou a dar desde a sua 
formação: para os grandes feitos, não deve haver política partidária. A 
política deve ser de união. 

No ano seguinte, em 1954, a faculdade, organizada, começou a 
funcionar por meio de uma aula inaugural, proferida no dia 28/4/54 
pelo então Governador Juscelino Kubitschek de Oliveira, o grande 
padrinho da fundação da nossa faculdade. Com o auxílio e o aval 
desta Casa, Juscelino Kubitschek doou uma cadeia para que se 
transformasse em faculdade de Medicina. Vejam que coisa mais 
emblemática. Seria ótimo que as cadeias pudessem ser fechadas, por 
serem desnecessárias, e pudessem ser abertas escolas em seu lugar. 
A nossa escola mostra exatamente esse fato, é uma cadeia 
transformada em faculdade. 

Em 1959, sua primeira turma se preparava para a formatura. Aí, vem 
outro grande exemplo da nossa escola, que era ainda particular. 

L...__------0--------l 



1104 
Todos os seus alunos, funcionários e professores se deram as 
mãos, transformando fisicamente uma cadeia numa escola. 
Literalmente, a nossa faculdade foi construída pelas mãos de seus 
alunos. Essa foi outra grande lição que deu ao País nesse e em todos 
os momentos. 

No dia 6/1/60, diplomou-se a primeira turma. 
Participou das solenidades de formatura da primeira turma o Coral 

Júlia Pardini, que aqui está. Por isso sempre nos emociona ouvir o 
Coral Júlia Pardini, nossas histórias estão entrelaçadas. A primeira 
apresentação pública do coral foi em Uberaba, o que nos honra muito, 
maestrina Elza do Vai Gomes. 

No dia 18/12/60, após ter inaugurado Brasília, e antes de deixar o 
Governo, o Presidente Juscelino completa sua obra e federaliza nossa 
faculdade. Mais uma vez, torna-se, por direito, padrinho de nossa 
faculdade. 

Em 1967, a então Santa Casa de Misericórdia é doada por sua 
mantenedora ao patrimônio do Governo Federal e transformada no 
Hospital-Escola da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. 

Em agosto de 1981, inaugura-se o novo hospital-escola, construído 
com muita dificuldade e com o trabalho de muitos Diretores. O 
dinheiro sempre foi pouco, mas a vontade sempre foi muito grande. 

Em 1989, a faculdade, que tinha apenas o curso de Medicina, inicia 
também os cursos de Enfermagem e de Biomedicina. 

Em 1991, precedido de um trabalho ocorrido em 1989 e em 1990, é 
criado o CEFORES, um centro de formação de técnicos de nível 
médico na área de saúde, em que são formados, como relatou o 
Deputado Paulo Piau, técnicos de enfermagem, técnicos de 
laboratório clínico, técnicos de radiologia e radioterapia, técnicos de 
nutrição e dietética, técnicos de farmácia. 

São instalados 25 programas de residência médica, com a formação 
de especialistas com pós-graduação "lato sensu". Hoje 131 médicos 
residentes fazem sua formação em nossa instituição. 

Instalou-se também a pós-graduação "stricto sensu", com mestrado 
e doutorado em Medicina Tropical e em Patologia, com mais de 50 
teses defendidas, além dos cursos de especialização em Saúde 
Coletiva, Enfermagem Obstétrica e Medicina Tropical. 

É interessante comentar que acabou de se realizar o 17° curso de 
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especialização em Medicina Tropical, com a participação de 
alunos de três continentes: Europa, Ásia e América. É o nome da 
nossa escola estendendo-se por todo o mundo, levando conhecimento 
para todas essas regiões. Vale lembrar o papel fundamental do Prol. 
Aloísio Rosa Prata no desenvolvimento desses cursos de 
especialização em Medicina Tropical. 

Participamos também, através do PROFAE, da formação de 
técnicos de enfermagem e de auxiliares de enfermagem em diferentes 
locais do Estado de Minas Gerais. 

Somos a sede do encontro anual de doença de Chagas e de 
leishmaniose, do qual participam cientistas de todo o Brasil e das 
Américas. Nesse encontro são discutidos protocolos a serem 
cumpridos nessas doenças em toda a América Latina, em toda a 
região em que essas doenças grassam. 

Somos a sede editorial da Revista da Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical. Com todo esse passado, com 3 mil médicos 
formados, com 500 enfermeiros formados e, agora, formando 
biomédicos, na primeira turma diplomada, e técnicos da área de 
saúde, fizemos por merecer a transformação em universidade 
especializada em saúde. Aguardamos que o Governo Federal e o 
Congresso Nacional façam justiça à nossa história. Merecemos ser 
transformados em universidade. 

Como disse o Deputado Paulo Piau, nem tudo é bonito. Enfrentamos 
sempre crises, que, às vezes, tornam-se mais agudas. Estamos numa 
crise, estamos em dificuldades. As instituições federais de ensino 
superior passam por um momento crítico da sua história, mas não 
será isso que impedirá que cresçamos e nos desenvolvamos, pois, 
nesse período crítico, a universidade brasileira cresceu de uma forma 
majestosa e ousada. Continuaremos a crescer, embora as 
dificuldades sejam muitas. O Eduardo Portela, ex-Ministro da 
Educação, referindo-se ao aparelho estatal, dizia que o Estado que 
abandona a universidade é o mesmo que dirige a ela cobranças 
desproporcionais. 

Agradecemos à Assembléia Legislativa pela homenagem, ao 
Deputado Paulo Piau pela autoria do requerimento desta reunião, ao 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que a preside, aos Deputados e 
Deputadas, às autoridades presentes, aos senhores e senhoras 
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Para uma platéia tão seleta e especial, deveríamos oferecer um 
banquete, mas a situação crítica da instituição não nos permite fazer 
isso. Sentimo-nos honrados com a presença de todos. Temos a 
consciência de que nossa instituição, independentemente da minha 
pessoa, merece esta homenagem. Recebemo-la, em nome de todos 
os que militam na nossa instituição- não só dos que militam hoje, mas 
dos que militaram desde o primeiro momento -, desde o mais simples 
servidor até a mais importante autoridade da instituição. O trabalho de 
construção dessa faculdade foi ferrenho, intenso e feito com amor. 

Pedimos a Deus que, nos próximos 50 anos, continuemos com a 
mesma vontade, o mesmo empenho, a mesma dedicação à 
construção de uma instituição que defende e tenta fazer com que o 
Brasil tenha uma saúde cada vez melhor, não só na parte curativa, 
mas também e sobretudo na preventiva. Que Deus nos proteja na 
caminhada dos próximos 50 anos. Muito obrigado. 

Apresentação Musical 
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir o Coral de 

Flautas, sob a orientação e regência do Prof. Maurício Freire Garcia, 
Diretor Adjunto de Relações Internacionais da UFMG. O Coral de 
Flautas da UFMG, criado em 2002, é composto de alunos de 
graduação da Escola de Música da UFMG. Serão apresentadas duas 
músicas: Concerto para Quatro Flautas, de Telemann, transcrição de 
Klaus Holle; e ária da Bachiana Brasileira no 5, de Heitor Villa-Lobos, 
arranjo de Alberto Arantes. 

- Procede-se à apresentação musical. 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - Neste momento faremos a entrega ao Prof. Edson 
Luiz Fernandes de placa alusiva a esta homenagem, com os 
seguintes dizeres: "Em 1953, um grupo de profissionais de Uberaba 
se uniu para realizar um dos sonhos de seus habitantes: criar uma 
faculdade de medicina e fazer da cidade um centro universitário. Hoje, 
com uma equipe de profissionais de alto nível, a faculdade celebra 
seus 50 anos de história, desempenhando importante papel social e 
educacional no Estado. A homenagem da Assembléia Legislativa à 
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro pelo seu cinqüentenário". 
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Convido o Deputado Paulo Piau para fazermos a entrega da 
placa. 

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

Na condição de aluno da Faculdade de Medicina do Triângulo 
Mineiro, de professor licenciado, quero também, compartilhando com 
todos os meus colegas, agradecer com muito carinho e muita honra 
aos corais que nos deram este presente maravilhoso nesta noite; e 
agradecer também pela presença de vocês e pelo que nos ofertaram 
neste momento. Muito obrigado. É um prazer, uma honra, uma alegria 
tê-los conosco mais uma vez. Quero também dizer que é muito 
gratificante ouvir nosso maravilhoso Hino Nacional na voz de José 
Evaristo Souza Neto. 

Meu caro mestre, Prol. Edson Luiz Fernandes, Cap. Gustavo 
Sabino, minha querida Ana Lúcia Gazzola, grande batalhadora pela 
educação do nosso País e que, por onde ando, vejo sempre ativa, 
atuante - e parece que não se cansa facilmente na busca de uma 
atenção especial para nossas universidades. Mais que Magnífica 
Reitora da UFMG, é também magnífica para a FMTM pela sua 
contribuição e disponibilidade. Sabemos que, se grandes dificuldades 
existem, elas se tornam mais suaves com a sua colaboração, com a 
da nossa UFMG e com a brilhante participação de nossos colegas 
formados na Faculdade. Sr. Tarcísio Henriques Filho, cujo pai é um 
grande amigo que conviveu conosco nesta Assembléia Legislativa -
Tarcisio Henriques, Procurador do Ministério Público Federal - é uma 
satisfação tê-lo conosco neste momento; meu professor de Patologia 
na FMTM, Edmundo Chapadeiro; meu caro colega Deputado, a quem 
agradeço pela homenagem - estamos muito envaidecido e honrado 
por receber essa manifestação e essa lembrança tão carinhosa -; 
Aramis Possuelo Ramiro, nosso Prefeito Ramiro, de Fronteira, que 
tem levado uma grande luta em defesa dos municípios, para que, no 
contexto desta Nação, possam ser colocados não só do ponto de vista 
das responsabilidades, mas, de direito, à altura dos outros níveis de 
poder do Estado e da União. Um trabalho muito significativo e 
importante está sendo feito para valorizar os municípios, que são os 
entes em que moramos. Quero saudar o Mozart Ribeiro, que aliás é 
Mozart em homenagem ao primeiro Diretor da FMTM, Prol. Mozart 
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Furtado; saúdo a todos os demais professores da Faculdade que 
se encontram presentes, àqueles que nos vêem e ouvem pela TV 
Assembléia, aos servidores da Faculdade e a todos que participam 
solidariamente desta homenagem. É um prazer e uma honra tê-los 
aqui. 

Sou uma pequena parte da história da FMTM, um pouco como 
observador, ainda como estudante nos colégios de Uberaba; um 
pouco mais como aluno da Faculdade e, depois, como professor. 
Apesar de licenciado, sinto-me ainda como professor da FMTM. Na 
vida, primeiramente, preparei-me para ser professor, motivado pelos 
meus professores na Faculdade. 

É uma alegria muito grande receber esta homenagem e participar da 
sua promoção na condição de Deputado Estadual. 

Já foi contado aqui um pouco da história da nossa Faculdade, dos 
desafios que enfrentamos e em que condições - em situações muito 
adversas e arriscadas. No início, muitos não acreditavam, talvez a 
maioria não tivesse expectativas nem conhecesse essa luta. No 
momento em que foi travada, o espaço não era o da educação, era 
outro muito diferente. Apesar de todas as dificuldades e desafios, 
existiram pessoas que acreditaram, que se uniram, de maneira plural, 
com suas convicções diferenciadas, e venceram etapas 
importantíssimas e dificílimas. 

Conquistamos, nestes 50 anos, vitórias extraordinárias, envolvendo 
o desenvolvimento da Faculdade de Medicina, o aprimoramento 
profissional, a capacitação do seu corpo docente e de seus 
servidores. 

Testemunhamos, acompanhamos e vimos essa escola florescer e 
dar frutos saborosos, muito importantes para este País. Hoje, em 
diferentes regiões do Brasil, existem profissionais formados pela 
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, os quais dão significativa 
contribuição para a política, para a ciência, para a medicina. Nos 
centros mais avançados deste Brasil, encontraremos pessoas 
formadas pela Faculdade, que lá forjaram o seu caráter e o seu 
compromisso com este País, prestando-lhe grandes e valorosos 
serviços. Na Faculdade temos professores, técnicos, servidores que 
carregam consigo o maior significado de serem servidores públicos, 
no seu sentido mais profundo, que é o de servir ao bem comum e ter 
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consciência de que, acima dos seus interesses pessoais, existe o 
interesse coletivo e público. 

Essa Faculdade, já aqui apresentada pelo nosso Diretor, produziu 
conhecimentos importantes, significativos nas mais diferentes áreas 
do conhecimento médico. 

A nossa FMTM presta, além da pesquisa e do ensino, um serviço de 
extensão altamente significativo para o povo de Uberaba, para os 
nossos vizinhos e para muitos que vêm de longe, como disse o 
Deputado Paulo Piau. 

Vivemos dificuldades grandes, sim, mas os desafios de hoje não são 
maiores que os do passado; por isso, não temos de temê-los nem 
recuar. Aliás, motivados pelo espírito dos que nos antecederam, está 
posta para nós a convocação cívica, ética e a motivação para 
fazermos da FMTM um espaço ainda maior para a formação do 
caráter, da cidadania e da dignidade humana. 

Os recursos são escassos não somente para a FMTM, mas para as 
universidades públicas de modo geral. Em Belo Horizonte, tenho 
acompanhado a luta hercúlea da UFMG para colocar o Hospital das 
Clínicas num patamar em que possa desempenhar inteiramente a sua 
capacidade, a sua potencialidade a serviço do bem comum, da 
recuperação e da promoção da saúde, mas as dificuldades são 
enormes. 

Recentemente vimos o Governo Federal ampliar o conceito de 
saúde. Não podemos negar que saneamento esteja dentro dele nem 
que aplicação de recursos para combater a fome e a miséria seja um 
ato importante na promoção da saúde. Mas, ao mesmo tempo em que 
ampliou esse conceito, pretendeu diluir os recursos em razão de sua 
escassez. No entanto, houve uma reação consistente, contundente 
das mais diferentes forças políticas deste País; não apenas de 
políticos do PT e do PSDB, do PCdoB e do PFL, mas também das 
universidades, da própria sociedade, dos conselhos municipais, 
estaduais e nacional, enfim, de todos que lutamos pela saúde. E o 
resultado disso foi a resposta sensata do Governo, sua decisão de 
recuar e devolver os recursos à saúde. 

A nossa expectativa não é a da Oposição, mas a de quem defendeu 
e foi às ruas pedir votos para eleger o Governo que está conduzindo 
os destinos da Nação. Todos nós clamamos e estamos atuando para 
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que o Governo Federal amplie os recursos necessários para 
promover a dignidade humana e a saúde, para garantir a segurança 
pública, para melhorar os condicionantes da saúde, que são o 
saneamento, a nutrição, a habitação, as nossas estradas, que estão 
matando todos os dias por falta de cuidados e de sinalização. 

Queremos que haja uma ampliação dos investimentos neste País. 
Preocupa-nos profundamente o fato de que os Estados e a União 
continuam a consumir uma parcela muito grande dos recursos para 
pagar uma dívida que tem-se mostrado impagável. Em Minas, o 
Governo gasta 13% dos seus recursos com dívida, mas, a cada ano, 
deixa um montante a mais, acumulando o déficit do nosso Estado. 

Temos que repensar isso, temos que rever isso. Não é uma questão 
simples, não é um estalar de dedos, não é uma negociação fácil. 
Estamos negociando e temos que negociar com setores 
extremamente poderosos, seja em termos de países, seja em termos 
de instituições transnacionais ou internacionais. Não vai ser fácil, mas 
temos que conseguir algo com relação a isso. 

Para terminar a parte do Governo Federal, quero dizer que temos 
uma expectativa e estamos lutando para haver mais recursos para as 
políticas públicas e sociais. Terei a oportunidade de fazer um pedido 
ao Lula, e o farei. Se este fosse o único pedido que pudesse fazer 
neste momento, pediria a ele que transformasse a FMTM em 
Universidade do Triângulo Mineiro. E tenho informações de que esse 
pedido já está, na forma de um projeto, na Casa Civil do Governo 
Federal. 

Temos esperanças de que essa universidade possa ser pública e de 
qualidade. Estou convicto de que terá a mesma grandeza e o mesmo 
significado que teve, no passado, a sua instalação. Será um ganho 
para o Brasil. Construir universidades em nosso País, com a 
dimensão e compromisso da nossa FMTM, é um ato de construção de 
uma nação democrática, soberana e livre. 

No Estado de Minas, o conceito de saúde está muito ampliado para 
efeito do cumprimento da Emenda à Constituição n° 29, o que nos 
preocupa profundamente. O conceito estabelecido pelo Governo lhe 
permite desviar recursos da ordem de R$615.000.000,00, 
praticamente a metade ou 40% de todos os recursos do Estado, para 
outros fins que não os estabelecidos na Resolução no 322, do CNS, 
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de acordo com as recomendações dos conselhos municipais, das 
conferências municipais. Por exemplo, a Conferência Municipal de 
Uberaba chamou a atenção do Governo para que cumpra o mínimo 
constitucional, como entendem a Promotoria Federal, o CNS e sua 
Resolução no 322. O mesmo aconteceu com a s• Conferência 
Estadual de Saúde, realizada recentemente em Belo Horizonte. 

É muito importante construir casas, promover o saneamento, 
melhorar as nossas estradas, mas não podemos abrir mão da 
ampliação do conceito de saúde, a fim de que sejam liberados os 
recursos necessários ao atendimento da nossa Faculdade, do nosso 
hospital, das santas casas e dos hospitais universitários de todo o 
Estado. Se tivesse de fazer um único pedido ao Governador Aécio 
Neves, pediria que não alterasse o conceito de saúde para diluir os 
recursos tão necessários à saúde no País. Espero que as ações da 
Frente Parlamentar de Saúde sejam todas com esse objetivo. 

Vejo de forma positiva as nossas diferenças, que nos enriquecem. 
Apesar de todas as diferenças, se compreendermos que este 
momento é importante sob o ponto de vista das mudanças 
significativas no País, se não quisermos que as mudanças sejam 
feitas somente para os outros, de acordo com uma visão estreita, 
individual, e admitirmos o diálogo permanente, poderemos construir 
uma nação soberana, livre, fraterna, justa e próspera. O Brasil tem 
tudo para ser melhor. A saúde é fundamental na construção dessa 
nação com que tanto sonhamos. 

Sinto muito orgulho e alegria por ver meus professores nesta Casa, 
como o Edson, grande professor de Medicina e Patologia Legal, 
portador de uma didática invejável, batalhador pela saúde e pela 
nossa escola. Se deixei aquela Faculdade há 13 anos e lá voltei muito 
rapidamente, minhas amigas, meus amigos, colegas, professores, 
trouxe comigo ensinamentos que vão além dos limites da Faculdade e 
do conhecimento da medicina. 

A formação que tive com o aprendizado que recebi em diferentes 
lugares, de modo muito especial na Faculdade de Medicina, coloca-
me em uma posição privilegiada em relação a muitos dos colegas que 
combatem comigo nesta Casa pela construção de um Estado melhor 
e mais justo. 

Trago em minha memória o nome de professores, colegas e amigos 
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muito valorosos. Sei que muitos deles não serão explicitados aqui, 
mas gostaria de dizer do valor que tiveram algumas dessas pessoas, 
como é o caso do Prof. Olavo, da Anatomia, do Prof. Mauritano, que 
deu uma contribuição extraordinária na construção, na fundação e na 
federalização da Faculdade de Medicina, juntamente com o diretório 
acadêmico, e que sempre nos deu o exemplo, primeiramente, com 
seu rigor no tempo, no compromisso com a formação, e também com 
sua didática extraordinária. Em seus ensinamentos, foi capaz de 
traduzir conhecimentos sofisticados em processos de compreensão 
muito fácil. Trago também no coração o Pro!. Humberto Ferreira, pelo 
seu valor, pela sua dedicação e pelos seus ensinamentos. Mais do 
que um professor de Pediatria, era também o médico dos nossos 
filhos. Tenho a impressão de que uma grande parte dos alunos do 
Prof. Humberto Ferreira confiou seus filhos a ele nos momentos de 
maior dificuldade. Além de ser um pesquisador brilhante, foi para nós 
um exemplo de vida, de simplicidade, de humildade, de dedicação. O 
Prof. Lineu Miziara ainda está a encantar alunos na Faculdade de 
Medicina, sempre uma pessoa muito presente e dedicada, grande 
amigo dos seus alunos; o Prof. Fausto e tantos outros. Se carrego 
valores em meu coração, em minha história, muitos deles foram 
reforçados ou forjados na FMTM. Se não posso estar lá, trago comigo 
muitos dos exemplos, dos ensinamentos em minha caminhada, em 
minha luta, exemplos esses que são responsáveis por uma parcela 
dessa história, pelo que vocês me ofereceram durante minha 
passagem por lá, que não foi pequena. Por isso mesmo quero 
agradecer, neste momento, a oportunidade de participar desta 
celebração, desta homenagem. Muito obrigado. 

Muito obrigado aos servidores da casa, que sempre foram muito 
gentis. Quantos deles foram importantes em nosso ensinamento, ao 
cuidarem das ações desencadeadas nas diferentes disciplinas. É 
também um motivo de muita alegria podermos rever amigos, 
servidores públicos que lá continuam a construir a bonita história da 
Faculdade de Medicina. 

Em nome do Presidente Mauri Torres, neste momento dirijo-me à 
direção, aos corpos docente e discente, aos funcionários e a todos os 
médicos formados na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro e 
que exercem sua nobre profissão por todo o País. A eles dirigimos os 
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justos cumprimentos deste parlamento. Nossos parabéns aos 
construtores dessa admirável história e nossos bons augúrios para os 
capítulos que virão, trazendo novos triunfos a essa reconhecida 
instituição. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os 
Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 14, às 9 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 68" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 12/11/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: Ata - 2" Parte 
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: 
Prosseguimento de discusssão, em turno único, do Projeto de Lei no 
1 .078/2003; discursos dos Deputados Laudelino Augusto, Pastor 
George e Antônio Carlos Andrada; questão de ordem - Inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente 
- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mau ri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Alberto 
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria 
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim 
Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô 
Moraes - João Biliar - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio 
Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo 
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
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Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 20h15min, a lista de 

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

12 Parte 
Ata 

- O Deputado Pastor George, 3°-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é 
aprovada sem restrições. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2• Parte da reunião, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do 

Projeto de Lei n° 1.078/2003, do Governador do Estado, que altera a 
Lei no 6.763, de 26/12/1975 e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas 
n°s 1 a 4, que apresentou. A Comissão de Defesa do Consumidor 
opinou pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, da 
Comissão de Justiça, e com as Emendas no 5 a 8, que apresentou. A 
Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto 
com as Emendas nos 1 a 4, da Comissão de Justiça; 5 a 8, da 
Comissão de Defesa do Consumidor; e 9 e 1 O, que apresentou. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresentou, e pela rejeição 
das Emendas n°S 5 e 8, da Comissão de Defesa do Consumidor, 
ficando, com a aprovação do Substitutivo no 1, prejudicadas as 
Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Justiça, e 9 e 1 O, da Comissão 
de Segurança Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do 
Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição das Emendas nos 11 
a 33, 35 a 47, 49 e 51, ficando prejudicadas, com a aprovação do 
Substitutivo n° 2, as Emendas nos 34 e 48, por terem sido 
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contempladas no substitutivo, e as Emendas n°s 18 e 26. Em 
discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado 
Laudelino Augusto. 

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, prezados concidadãos que nos acompanham das 
galerias ou em suas residências, pela TV Assembléia, estamos 
discutindo o Projeto de Lei no 1 .078/2003, que nos acostumamos a 
chamar de 'tarifaço". 

Ocupamos a tribuna com algumas preocupações que queremos 
dividir com os que nos ouvem. Entendemos que a arrecadação é 
necessária. Sem arrecadar, o Estado não tem condições de investir, 
de cumprir seus deveres com a folha de pagamento, com a saúde, 
com a educação, com obras, etc. 

No entanto, temos de refletir: será que o aumento da arrecadação se 
faz simplesmente com a criação de taxas? Confesso às senhoras e 
senhores que não encontramos quase nenhum segmento da 
sociedade posicionando-se a favor desse projeto. Pelo contrário, 
participamos de reuniões com empresários, com representantes da 
FIEMG, e a Associação Comercial nos enviou correspondência. Todos 
os setores do funcionalismo também se manifestaram, de modo 
especial na própria Conferência Estadual da Saúde. Enfim, todos os 
setores da sociedade com que tivemos algum contato mostraram-se 
contrários ao projeto. Pediram-nos até que votássemos contra ele e 
que nos organizássemos para que não fosse aprovado. Percebemos 
que Deputados da base do Governo estão angustiados por saberem 
que grande parte da sociedade é contra o projeto e acabam premidos 
e em dificuldades para se pronunciarem e votar a matéria. 

Elaboramos um material, o "Xô, tarifaço!" explicando um pouco a 
questão. Muitas emendas foram apresentadas, e o próprio Governo já 
reconheceu algumas coisas. Mas, até para não repetir o que outros 
Deputados já disseram, queria aproveitar para fazer uma breve 
reflexão, já que esse projeto mostra-se muito interessante para esse 
fim. 

Na primeira vez que ocupamos a tribuna, refletimos sobre a 
concepção de política. Falávamos sobre uma expressão muito usada 
aqui: que seríamos oposição. Na época, ressaltava que consideramos 
a sociedade organizada a referência do poder. Ela é a detentora do 
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poder. Oposição, então, seria a que e a quem? À sociedade? 
Temos consciência de que não somos oposição à sociedade. E 
exemplificava dizendo que, muitas vezes, o Executivo age como 
oposição à sociedade, à qual fomos eleitos para servir. 

Esse projeto será um exemplo claro, como já ocorreu anteriormente, 
da oposição do Poder Executivo estadual ao povo de Minas Gerais. 
Por quê? Todos os segmentos - empresários, trabalhadores e a área 
da saúde - já se posicionaram contra a sua aprovação. Há outras 
propostas para aumentar a arrecadação. 

A sociedade já manifestou sua posição contrária à criação de taxas. 
E esse projeto, que vai contra o desejo popular, permanece aqui? Isso 
significa que votamos uma lei que está confrontando a população. 
Quando colocamos a sociedade organizada como referência, o poder 
é dela. A Constituição já nos garante: "Todo poder emana do povo, 
sendo exercido diretamente por ele ou por meio de seus 
representantes". 

O Governador e nós, Deputados, fomos eleitos para servir ao povo, 
somos seus empregados. Logo, a população é a referência. Se vários 
segmentos são contra a criação de taxas, devemos ouvi-los. Tivemos 
audiências, reun1oes nas comissões e conversamos com os 
Deputados da base governista que enfrentam dificuldades para votar 
esse projeto. 

Hoje, a sociedade mineira é organizada em sindicatos, associações, 
cooperativas, e merece ser ouvida. Desde o primeiro dia desse projeto 
na Casa, recebemos pedidos e solicitações para que não fosse 
aprovado. Há 15 dias, na Regional da FIEMG de Pouso Alegre, 
participei de uma reunião, com as presenças do Deputado Estadual 
Sebastião Navarro Vieira e do Deputado Federal Odair Cunha. Os 
empresários solicitaram que a votação fosse contrária à aprovação de 
taxas. Aproveito esse exemplo, que para mim é clássico, de um caso 
em que o Poder Executivo é oposição. Quem está unido à sociedade, 
ouvindo as categorias, os diversos segmentos e votando contra é 
Situação; está ao lado do povo. Quando falam que somos Oposição, 
colocam o poder no Executivo. Esse é um dos grande males da 
política. Toda referência é o Executivo. Fulano é oposição a quem? Ao 
Prefeito, ao Governador, ao Presidente Lula? A mesma reflexão vale 
para o Presidente, pois ele foi eleito para servir à população, da 
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mesma forma que os Deputados Federais e os Senadores. 

Trata-se de uma questão de concepção de política, mas temos que 
bater muito nessa tecla, para devolver à sociedade organizada o 
poder que é dela. Repito: quando se coloca a referência do poder na 
população, podemos dizer que esse projeto que cria tarifas e taxas faz 
oposição ao povo. Isso está claro, até porque nenhum Deputado 
encontrou segmentos que estão defendendo o '1arifaço". Sabemos, 
então, que não é como estão dizendo. 

Disse que falaria sobre outras maneiras de arrecadar. Uma delas é a 
renúncia fiscal. Aliás, Sr. Presidente, aproveito, aqui da tribuna, para 
solicitar de V. Exa. resposta a um requerimento que apresentamos no 
dia 16 de junho, que recebeu o número 32/2003, solicitando ao 
Secretário da Fazenda, Dr. Fuad Jorge Noman Filho, que nos 
respondesse um questionário relativo à renúncia fiscal e outros itens, 
como dívida ativa e crédito tributário, para esclarecer alguns 
montantes de investimentos, como o FUNDIEVEST, o FUNDIEST, o 
FINO e o FUNDESE. Gostaríamos de saber como estão sendo 
executados neste exercício, quais são os empreendimentos privados, 
quais são as empresas beneficiadas pelos empréstimos desses 
fundos, qual a contrapartida de cada investidor, qual o estágio de 
disponibilização, qual a taxa de remuneração e quais os critérios de 
cessão de crédito. Pedimos para explicitar cada um dos acordos 
firmados com a indústria automobilística, como a Mercedes e a FIAT; 
cada uma das cláusulas desses contratos e a conseqüente 
repercussão financeira em 2003 e 2004, visto que estamos votando 
agora o Orçamento. Solicitamos também informações sobre a dívida 
ativa de crédito tributário, qual o volume dessa dívida, quem são os 
maiores devedores, quais têm sido as providências efetivas de 
cobrança dos devedores. Solicitamos, ainda, Sr. Presidente, que o 
Secretário esclarecesse questões referentes à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO. Vale dizer que esse requerimento foi para nos 
subsidiar na votação da LDO. Poderia até alguém dizer, então, que 
esse requerimento não vale mais. Vale sim, porque estamos votando 
agora o orçamento. Portanto, precisamos de informações sobre esses 
dados. 

Temos noticia de que a renúncia fiscal mais a dívida ativa, que 
poderia estar sendo cobrada, dariam para cobrir essas taxas, 
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dispensando-as, e dariam para pagar até a dívida do Estado. 
Temos notícias de que renúncia fiscal e dívida ativa chegam quase ao 
que o Estado deve. Então, precisamos disso, porque é uma maneira 
de arrecadar com justiça social e não precisar criar taxas, tarifas e 
impostos. 

Portanto, Sr. Presidente, gostaria de saber onde anda o 
Requerimento no 32/2003, que fizemos no dia 16/6/2003. Já 
solicitamos diversas vezes à Mesa que o colocasse em votação. 

O povo de Minas Gerais, o qual todos aqui representam, precisa 
dessas respostas, pois, em vez de criar taxas, o Governo poderia, 
muito bem, diminuir um pouco essa renúncia e os incentivos que são 
dados às empresas. Sabemos que há momentos em que esses 
incentivos são necessários. Os governos petistas também fazem isso. 
Isso ocorre quando chega uma empresa que necessita fazer uma 
ampliação, gerar mais empregos, que tanto precisamos hoje. Nesses 
momentos, isso é válido. Mas incentivaremos por quantos anos? 
Algumas empresas estão recebendo incentivos fiscais quando, na 
verdade, poderia pelo menos haver uma diminuição. 

Ora, um pouquinho de renúncia fiscal já daria para cobrir o que 
essas taxas e esses impostos vão arrecadar, sem precisar cobrar do 
nosso povo taxas de incêndios e tantas outras que estão nesse 
projeto. 

Então, Sr. Presidente em exercício, solicitamos que se dê 
encaminhamento ao nosso Requerimento no 32/2003. 

Um outro item que gostaríamos de saber diz respeito a como anda a 
fiscalização no Estado. Temos também notícias de sonegações. 

Há pouco tempo, formamos uma Comissão Especial para estudar 
questões de sonegação de ICMS. Como anda a fiscalização? Se 
houvesse uma fiscalização mais acentuada, como deveria estar 
havendo, talvez o Estado estivesse arrecadando com justiça social, 
teria uma arrecadação justa, baseada em lei, fiscal, e não precisaria 
impor tarifa nem taxa nenhuma. 

Outro item, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, é 
sobre as falhas que existem. Precisamos estudar como está sendo 
feita a arrecadação no Estado. Para isso já estamos solicitando a 
formação de uma comissão, que estudará as possíveis falhas na 
arrecadação do Estado. No início do ano, foi feita a proposta de se 
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instaurar uma CPI para investigar sonegação de ICMS de 
algumas empresas - não vou citar seus nomes, porque a CPI ainda 
não foi implantada - que faturam muitíssimo, principalmente no calor. 
Aliás, nem é preciso CPI, mas fiscalização. A quantas anda a 
fiscalização no Estado, que poderia estar arrecadando muito mais, 
sem que fosse preciso criar mais taxas? 

E outro ponto, infelizmente, é o mau uso do dinheiro público. Sem 
isso o Estado economizaria muito e poderia investir nos setores 
essenciais, como assistência social, educação e saúde. 

Vou dar um exemplo. A Comissão de Transporte, da qual sou 
membro, está tratando da questão de construção de estradas. Posso 
citar a estrada que vai de Maria da Fé a Cristina. Lá foi feita uma 
licitação e, menos de um mês depois, houve um aditivo e mais outro, 
apesar de a maioria das obras licitadas não terem sido construídas. 
Algumas nem receberam ordem de serviço. Mas, ao contrário, outras 
receberam ordem, empenho, pagamento - há até mesmo nota fiscal -
para serviços que ainda não foram concretizados, como a construção 
das pontes metálicas. Isso é mau uso do dinheiro público com verbas 
daCOMIG. 

Posso dar outro exemplo. Temos um pedido de formação de 
Comissão Especial para estudar a COMIG, que é responsabilidade 
desta Casa, já que iremos votar o projeto que cria a CODEMIG, 
resultado da junção da COMIG com outras instituições, a fim de 
estimular o desenvolvimento. No entanto, a COMIG está devendo 
explicações para a sociedade mineira. Mais de 20 obras financiadas 
pela COMIG nem sequer constam no seu estatuto. 

Para onde foi o dinheiro destinado à construção da estrada que liga 
Maria da Fé a Cristina, que ficaria em menos de R$3.000.000,00, mas 
que ficou em R$7.700.000,00? E posso citar outras obras de que 
temos conhecimento, como a MG-10 e o hotel em Araxá. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Muito obrigado, 
companheiro Laudelino. Quero apenas completar o seu raciocínio. 
Não vou tomar muito o seu tempo. 

A sua explanação é muito lógica e atacou o cerne da questão: este 
Governo de Minas Gerais não tem nenhuma criatividade. Realmente é 
muito mais fácil arrancar a pele do cidadão mineiro, daquele que, 
talvez, não está organizado nem sabe como cobrar os seus direitos, 
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porque o Estado é muito forte e, muitas vezes, não oferece 
alternativa para o contribuinte entrar na discussão e buscar um 
caminho melhor. 

Nosso Estado é omisso, negligente e não se preocupa em melhorar 
sua equipe e seu procedimento, a fim de ter mais zelo com o que, 
muitas vezes, é gasto sem o devido critério. Além disso, tem um 
Governo injusto. 

É bom estar adentrando, agora, neste recinto o Líder do Governo. 
Na mensagem do orçamento, o Governo concede incentivo às 

distribuidoras de óleo diesel, diminuindo de 18% para 12% o ICMS. O 
sindicato do ramo, MINASPETRO, garantiu que, com esse 
procedimento, o Estado venderia mais óleo combustível, explicando 
que, nos Estados vizinhos, o ICMS é de 12%. Temos levantamento de 
que em nenhum mês houve aumento do volume de venda; ao 
contrário, diminuiu, o que significa que o Governador, que está criando 
R$225.000,00 de taxa em cima das pessoas menos favorecidas, está 
abrindo mão de R$320.000.000,00. Este Governo, que não tem 
dinheiro para a saúde e a segurança, está simplesmente brincando 
com o dinheiro do povo. 

Essa é a linha. Temos de continuar firmes, exigindo e cumprindo o 
nosso papel, e, em nome da sociedade, pedir ao Governo que nos 
respeite, que seja justo, e que não penalize ainda mais o povo mineiro 
com presente de grego no próximo Natal. 

O Deputado Laudelino Augusto - Obrigado, Deputado. Ainda não 
diria que se trata de Governo injusto. No mínimo, equivocado, no 
momento em que cria taxas e tarifas antes de procurar outras saídas, 
que, como já disse, são importantes e arrecadariam bem mais. 

Sabemos e concordamos que há necessidade de arrecadação, sem 
a qual nenhum Governo poderá administrar bem. Utilizamos a 
premissa de que a sociedade manifestou-se contra, assim como os 
diversos segmentos empresana1s, trabalhadores, associações 
populares e não populares. Além disso, a base do Governo diz ter 
dificuldade de votar favoravelmente. Primeiro, baseado nisso, estamos 
aqui para fazer a vontade da população que nos elegeu. Segundo, há 
outras maneiras de se procurar aumentar a arrecadação, antes de 
aumentar taxa. Se um dia for necessário, o povo mineiro será capaz 
de entender, de apertar o cinto e de contribuir. Aliás, o nosso povo é 
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bom e capaz de repartir, logo se mobilizando e ajudando no caso 
de uma catástrofe, quando tem chance de participar e de 
compreender o que está acontecendo. 

Como já disse, temos de procurar outras maneiras e colocá-las em 
ação para aumentarmos a nossa arrecadação. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Obrigado, Deputado 
Laudelino Augusto. Quero agradecê-lo por ter-me concedido esse 
aparte e, também, logicamente, concordar em parte com V. Exa. e, na 
maior parte, discordar. Se V. Exa. me permitir, quero primeiramente 
dizer que concordo que o Governo precisa aprimorar todo o seu 
aparelho arrecadador, o que está fazendo. O Governador Aécio Neves 
está investindo muito na questão da fiscalização, das barreiras, 
entradas e saídas do Estado. Trata-se de processo longo, no qual tem 
trabalhado muito. 

Gostaria que o Deputado Chico Simões trouxesse no papel os 
dados que citou, porque as informações que temos não são as 
mesmas. Quando falamos é preciso que tenhamos fundamentos. 
Junto com o Secretário da Fazenda e um grupo de pessoas, participei 
da discussão de como melhor arrecadar e aprimorar a máquina 
arrecadadora do Estado. O Secretário Fuad disse haver demanda 
para isso e que o Governo só adotaria medida se fosse garantido que 
nenhum centavo cairia na arrecadação. Temos a informação de que 
não caiu. Buscarei essa informação com o Secretário da Fazenda e 
quero ver as informações mencionadas pelo Deputado Chico Simões. 

Outra inverdade é dizer que os mais humildes e pobres serão 
penalizados. S. Exa. não deve ter acompanhado as modificações 
ocorridas desde que o projeto chegou à Casa. Aconteceu o contrário. 
Se já se buscava minimizar os efeitos e excluir as pessoas menos 
favorecidas por meio do relatório do Deputado Mauro Lobo, esse 
limite foi ampliado para ter segurança de que as pessoas menos 
favorecidas estariam isentas. 

É preciso dizer, com todas as letras, que a situação em que o 
Estado foi encontrado era catastrófica. Talvez o Governo Federal, do 
partido de V. Exa. e do Deputado Chico Simões, tenha encontrado a 
casa arrumada, com receitas batendo recorde a cada ano, a tal ponto 
que ousou aumentar o superávit primário de 3,75% para 4,25%, 
apesar de o FMI não ter feito essa exigência. A situação era tão boa 
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que teve condição de aumentar o arrocho. Aumentou ainda a 
carga de 36% para 41%. Se o Governo Federal, que recebeu a casa 
arrumada, conseguiu aumentar o PIB em 5% por meio da reforma 
tributária e ainda está reclamando por repassar algumas migalhas a 
que Minas tem direito, trata-se de situação que não sabemos analisar. 

Em Brasília, o Governo Federal pode tudo. Em Minas Gerais talvez 
a única lógica que possamos entender é a de que "deixemos o Estado 
de Minas em dificuldades, endividado, correndo risco, porque aí fica 
em situação caótica com risco de catástrofe. E o culpado será o 
Estado". Se houver incêndio de maiores proporções, não temos 
escada Magirus para atender, para o Corpo de Bombeiros dar seu 
socorro. 

O Governo está organizando a casa. As pesquisas de opinião 
pública têm mostrado isso. O povo mineiro está entendendo que há 
um Governo em Minas Gerais. Nosso Estado voltou a ter prestígio no 
cenário nacional, e o Governo tem imprimido uma administração que 
tem sido modelo. O Presidente da República tem copiado o Governo 
de Minas, como no caso da segurança pública, do PPP e de outros 
projetos, para serem implantados no Governo Federal e propostos a 
outros Estados da Federação. As afirmativas do Deputado Chico 
Simões não condizem com a verdade, não é este o sentimento do 
povo mineiro. 

Concordo com V. Exa. quando disse que o Estado tem, cada vez 
mais, de se aparelhar, mas a solução é o desenvolvimento, o 
crescimento econômico, que demanda bastante do Governo Federal. 

O Deputado Laudelino Augusto - Agradeço o aparte, apesar de não 
ter sido aparte à minha fala, mas à do Deputado Chico Simões. 

Respeitando as opiniões, o Governo Aécio, até agora, é "marketing". 
Já foi falado várias vezes que o projeto Primeiro Emprego, na 
verdade, criou foi o estágio remunerado. Fomos favoráveis a ele, 
motivo pelo qual votamos de acordo. Esperamos que se criem muitos 
estágios. Basta ver o orçamento para constatar que não há nada 
previsto - ou muito pouco - para o chamado Primeiro Emprego. 

Sr. Presidente, nosso Requerimento n° 32/2003 é muito importante 
para votarmos o orçamento. Precisamos daqueles dados. Segundo: a 
Comissão Especial contra a COMIG, que tem financiado obras e mais 
obras e não consta no seu estatuto, em suas propostas. E, finalmente, 
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repito: sociedade mineira, continue prestando atenção, 
organizando-se, querendo exercer o poder. É o povo quem exerce o 
poder; delega-o a nós, como representantes. Somos representantes, e 
não substitutos. Preste atenção, descubra, faça o discernimento dos 
projetos que passam por esta Casa e pelas Câmaras de todos os 
municípios. Preste atenção para ver quais projetos são oposição ao 
povo e quais estão a favor do crescimento da população, da 
cidadania. 

Quanto ao projeto das tarifas, os segmentos da sociedade que, até 
agora, nos procuraram - com quem nos reunimos, a quem ouvimos -
são contra. Por isso, coerentemente, votaremos contra esse projeto. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, para 
discutir, o Deputado Pastor George. 

O Deputado Pastor George* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, gostaria de discutir o Projeto no 1.078. Quero que fique 
claro que as críticas que farei ao projeto possuem um tom construtivo, 
uma vez que a história dos governos se repete. Eu, que estou no 
segundo mandato, acompanhei, de forma contundente, na época do 
Governador Itamar Franco, a instituição da famigerada taxa de 
licenciamento. Houve várias discussões sobre a constitucionalidade 
daquela taxa. Foi exposto claramente que se estava praticando 
bitributação, visto que o contribuinte já paga, no IPVA, o seguro 
obrigatório. Lembro-me de que, na época, votei contra a taxa de 
licenciamento. Gostaria, mais uma vez, de explicar por que votarei 
contra essa taxa de incêndio. Entendo que o Estado precisa crescer, 
arrecadar. Essa é uma prática de todos os governos e não apenas do 
atual. Quando chega o final do ano, é comum os governos estaduais e 
o federal enviarem para o Legislativo projetos criando taxas e 
impostos, visando a equilibrar as contas do Estado. Até aí, 
entendemos que o processo é perfeitamente normal, embora 
inaceitável, pois nossa sociedade, o povo não suporta mais. 

Ouvi o Deputado Miguel Martini falar sobre desenvolvimento. É 
urgente, tanto no Governo Estadual como no Federal, o crescimento 
da economia, o desenvolvimento. Se o Estado começa a depender da 
criação de novos impostos para manter suas contas em dia, não 
suportaremos por muitos anos. O Brasil caminha para uma das 
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maiores cargas tributárias do mundo, e não há, a meu ver, um 
estímulo na área federal nem na estadual para fazer diminuir a carga 
tributária. Essa taxa de incêndio que ora o Governador Aécio Neves 
traz a esta Casa retrata a pessoa de seu Secretário da Fazenda, que 
trabalhou muito tempo assessorando o FMI, representando seus 
interesses em nosso País. Essa matéria que trazemos à baila levará o 
sofrido contribuinte mineiro a ter de recorrer aos tribunais, para 
eventualmente livrar-se dessa cobrança que demonstra ser 
inconstitucional. 

Quero expor as razões por que entendo que essa taxa é 
inconstitucional. Basta até, para deixar bem claro, dizer que, em São 
Paulo - e alguns jornais hoje publicaram essa minha fala -, tentou-se 
criar uma taxa muito similar, que é a taxa de sinistros. Essa taxa foi 
aprovada, o Governador sancionou-a, e muitos dos paulistas foram à 
Justiça. Houve um congestionamento, e o STF concluiu pela 
inconstitucionalidade, fazendo com que muitos daqueles contribuintes 
pudessem ficar isentos do pagamento dessa taxa. 

Assistiremos a uma avalanche, aqui em Minas Gerais, de ações de 
inconstitucionalidade. Quero dizer ao Governador do Estado, pessoa 
que respeito muito, a quem admiro pelo seu empenho e maturidade, 
que farei coro com as entidades de defesa do consumidor, o 
PROCON, as entidades que defendem de alguma forma o nosso 
povo, para que possamos ajuizar ações de inconstitucionalidade 
contra essa taxa de incêndio, como foi feito em São Paulo - e, 
naturalmente, houve, por parte da Justiça, uma avaliação muito 
coerente de que o povo paulista não poderia ser penalizado com mais 
aquela taxa. 

O que acontece é que, contra essa taxa que se pretende criar e que 
em São Paulo teve o nome de "taxa de combate a sinistros", houve 
ingresso em juízo pela população, que conseguiu a vitória por uma 
decisão muito feliz do Ministro relator Ari Pargendler, que julgou a 
taxa, alegando - quero citar isso - uma fala do grande mestre Hely 
Lopes Meirelles, que diz: "os interesses políticos não podem se 
sobrepor ao interesse público, porque a política, como forma de 
atuação do homem público, não tem rigidez científica nem orientação 
artística; rege-se ou deve reger-se por princípios éticos, comuns e 
pela solicitações do bem coletivo.". 
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Não podemos nos quedar silentes diante de nossa missão 

institucional de legislar, sob pena de serem as regras de interpretação 
das normas legais desvirtuadas em favor da vontade política. Por isso, 
sobre o Projeto de Lei no 1.078, quando se refere ao inciso IV do art. 
113 da Lei no 6. 763, que dispõe sobre a cobrança dessa taxa pela 
utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, digo que a 
hipótese de incidência da taxa é atribuída ao risco de incêndio para 
posterior extinção do mesmo, caso ocorra. Enquanto isso, a base de 
cálculo é o custo desses serviços, em relação à área do imóvel, a sua 
localização e a sua utilização, por meio de um coeficiente de risco de 
incêndio. A princípio, poderíamos até classificar a taxa como taxa de 
serviço, em que o fato gerador consistiria em uma atuação estatal 
responsável pela execução de um serviço específico e divisível, que é 
apagar o fogo em cada domicílio, efetivamente prestado ou posto à 
disposição do contribuinte. 

Contudo, Sr. Presidente, o critério utilizado descaracteriza 
inteiramente a taxa, interferindo no requisito da divisibilidade do 
serviço prestado e aplicando ainda fator integrante da base de cálculo 
do IPTU, qual seja a área do imóvel. 

Ressalte-se que admitimos tão-somente como fato gerador o 
incêndio, não abrangendo o serviço de remoção dos escombros e a 
limpeza das vias e logradouros públicos, senão infringiria de imediato 
a natureza divisível da taxa. Nesse particular, o Ministro Ari 
Pargendler manifestou-se com inequívoco acerto, quando analisou 
situação semelhante ao tema no Estado de São Paulo, como já disse 
a V. Exas. Observamos, desta forma, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
que houve claramente violação do requisito da divisibilidade, pois a 
base de cálculo está fundada na área da propriedade, circunstância 
que desnatura o caráter divisível do serviço, pois apenas a 
intensidade do incêndio de cada residência compatibilizaria a base de 
cálculo com o fato tributável. Será que necessariamente o imóvel com 
maior dimensão produzirá maior quantidade de fogo a ser apagado? 

A verdade é, Sr. Presidente, que estamos convictos de que a base 
de cálculo fundada na dimensão do imóvel não atende à relação 
custo-serviço prestado ou à disposição. Daí advém um dos 
fundamentos da inconstitucionalidade da taxa em questão, já que o 
elemento custo individualizado do serviço não é levado em 
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consideração. Seria divisível se existissem mecanismos 
suficientes para apurar a utilização individual do contribuinte. 
Interessante esclarecer que a base de cálculo permite definir a 
espécie tributária, constituindo-se em um atributo selecionado pelo 
legislador para mensurar o fato descrito na hipótese de incidência. A 
base de cálculo desempenha, assim, algumas funções, como 
determinar a materialidade da hipótese de incidência · é claro · e 
apurar, conseqüentemente, o montante devido. 

Por outro lado, quero ressaltar que a área do imóvel também é fator 
determinante da base de cálculo do IPTU. Sabe-se que a base de 
cálculo do IPTU corresponde ao valor venal do imóvel, enquanto que 
a taxa é cobrada em função da área do imóvel e de sua localização. 
Entretanto, o metro quadrado da propriedade serve para determinar o 
valor venal do imóvel, eivando de inconstitucionalidade a sua 
aplicação em ambos os tributos. Tal circunstância viola o preceito 
constitucional previsto no art. 145, § 2°, qual seja: as taxas não 
poderão ter base de cálculo própria do imposto. Quer dizer, as bases 
de cálculo para a criação dessa taxa estão na mesma linha do 
imposto, razão por que entendemos que há a violação de um preceito 
constitucional. 

Não precisamos adentrar, penso eu, Sr. Presidente, pela esfera da 
inconstitucionalidade, para obtermos mais recursos para o Estado. 
Entendo que o Governador encontrou-o em uma situação deplorável. 
Ele estava realmente combalido. Tivemos, nos últimos quatro anos, 
uma verdadeira avalanche de empresas que deixaram o nosso Estado 
porque não houve diálogo por parte do Governo anterior. Permitiu-se 
que aquela guerra fiscal instaurada no País prejudicasse Minas 
Gerais. Quer dizer, o Governador encontrou o Estado em uma 
situação difícil, mas entendemos que instituir uma taxa que viola 
preceitos constitucionais não pode merecer o apoio deste 
parlamentar. Devem-se buscar outros caminhos para fortalecer a 
economia do Estado, fazendo com que cresça a arrecadação e 
promovendo o desenvolvimento, sem que haja dano e prejuízo ao 
contribuinte já tão sobrecarregado pelas taxas. 

Tal circunstância nos leva a crer, por exemplo, que, se elevássemos 
o percentual do ICMS aplicado nas bebidas · que levam muitos, pelo 
seu simples consumo, a ter seus lares destruídos - de 18% para 25%, 
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estaríamos aumentando em 7% uma arrecadação que, em 
setembro de 2003, foi de R$30.224.178,00, e os cofres públicos 
passariam a ter mais R$2.115.692,00. 

Temos que destacar os 50% de desconto na taxa de licenciamento 
para veículos de locação. Com pequenas modificações dessa 
natureza, poderíamos deixar de cobrar a taxa de incêndio, não 
aumentaríamos as taxas judiciárias, como vimos nos jornais, e 
incrementaríamos a arrecadação onde não verificamos problemas 
para fazê-lo. 

A economia de Minas Gerais necessita de muito estímulos. 
Preocupa-me o fato de que o Governador Aécio Neves tenha, à frente 
da Secretaria da Fazenda, uma pessoa que não conhece muito bem o 
Estado, embora tente ajudá-lo a se recompor. Isso tem que ser algo 
perseguido. Não estou falando contra; acho que o papel do Estado é 
retomar o crescimento e fortalecer a nossa economia. Para isso, não 
existe coloração partidária; Situação e Oposição, todos nós, temos 
que ter em mente a preocupação de que o Estado precisa crescer e 
vencer principalmente os efeitos dessa guerra fiscal, que, 
lamentavelmente, tem prejudicado muitos Estados. 

Temos a questão do setor farmacêutico, em que os laboratórios 
estão deixando Minas Gerais e indo para Goiás e outros Estados. 
Preocupo-me muito, porque não há, por parte da Secretaria da 
Fazenda, nenhuma sensibilidade nem condição de dialogar para 
mantermos esses laboratórios em Minas Gerais. 

Por essas e outras razões, votarei contra o Projeto n° 1 .078. 
Estaremos mobilizando todo o Estado. Se este Deputado entender 
que seu voto é perdido e que não conseguirá reverter a situação - pois 
sei que apenas meu voto não conseguirá impedir a aprovação dessa 
taxa -, unir-se-á aos milhares de mineiros que a constestarão na 
Justiça. Farei isso com muito empenho, porque entendo que a 
situação do nosso Estado não pode penalizar o contribuinte, que já 
sofre tanto com essa maldita carga tributária. Entra Governo, sai 
Governo, não vemos nenhum aceno de que será diminuída. Em razão 
das dificuldades por que passam os Estados e municípios, 
percebemos que está longe de serem aplicadas medidas de impacto 
que reduzam essa carga tributária. 

Mas, enquanto essas medidas não aparecem, podemos buscar 
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outros caminhos que façam com que o Estado possa arrecadar 
sem instituir uma taxa que, a meu ver, é inconstitucional. Se esta 
Casa não puder evitar isso, iremos à Justiça, que é o fórum para 
decidir o que é legal e o que não é, e assim promoveremos justiça 
para nosso povo. 

Sr. Presidente, agradeço pela oportunidade. Amanhã, no momento 
propício, estarei encaminhando contrariamente a esse projeto. Se o 
projeto for aprovado, convoco o povo de Minas Gerais para formarmos 
um grande mutirão e entrarmos com ações na Justiça contra essa 
taxa. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio 
Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada* - Sr. Presidente, senhoras e 
senhores parlamentares, prezada assistência, telespectadores da TV 
Assembléia, ocupamos a tribuna nesta noite para, tal qual os 
Deputados que me antecederam, comentar o Projeto de Lei no 1.078, 
do Governador do Estado, que cria e modifica algumas taxas 
existentes atualmente em Minas Gerais. 

Inicialmente queria fazer um breve comentário, e o faço tendo em 
mente diversos pronunciamentos de parlamentares do PT, partido de 
oposição nesta Casa, que subiram à tribuna para criticar o que 
denominam '1arifaço" do Governo e para lembrar à bancada de 
oposição alguns fatos que não foram trazidos à tribuna, não sei se 
propositadamente ou por esquecimento. 

Na verdade, alguns números não podem ficar de fora. O Governador 
Aécio Neves herdou o Estado assumindo uma dívida de 
R$5.000.000.000,00, deixada pelos Governos que o antecederam, 
especialmente o anterior, e o déficit orçamentário era de 
R$2.500.000.000,00. Ao mesmo tempo, tomava posse em Brasília o 
Presidente da República, do PT, que igualmente anunciou à Nação 
que seu Governo assumia uma herança pesada e pedia paciência ao 
povo para equacionar as questões nacionais e para poder 
implementar a sua ação governamental. O curioso é que, em Brasília, 
o PT se avoca no direito de se dirigir ao povo brasileiro, criticar a 
herança recebida e pedir paciência ao povo, para que o partido possa 
de fato colocar em prática o seu Governo. 

Estão prevendo o espetáculo do crescimento, que ainda não tem 
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data marcada para começar. E o povo brasileiro começa a se 
inquietar. Criticaram tanto o FMI, mas disseram que era necessário 
honrar os contratos, e já estão fazendo acordo com o Fundo. Pedem 
paciência ao povo, porque brevemente vão ficar livres do FMI, mas 
hoje estão juntos. Também é assim com a ALGA, tão combatida no 
passado com a realização de plebiscito em todo o País, com o apoio 
do PT e de movimentos populares. Hoje o Governo Lula começa a se 
ajustar com os americanos e já estão acertando a questão da ALGA. 

Enfim, todo o discurso não se consumou na prática. E hoje a prática 
do PT, que é diferente do discurso, encontra um argumento: é preciso 
tempo para arrumar a casa, para preparar o País para as mudanças. 
Por que só o PT, quando assume o Governo, precisa de tempo, 
paciência, compreensão? Por que o PT, nesta Casa, não dá ao 
Governador de Minas o mesmo direito de ter tempo para organizar as 
finanças, buscar o equilíbrio financeiro e orçamentário e recuperar a 
credibilidade do Estado, abalada por episódios passados, como a 
moratória, quando Minas perdeu crédito internacional? Por que o 
Governador Aécio Neves também não pode ter, como o Presidente 
Lula, um pouco de tempo para ajustar a máquina administrativa, 
organizar o Estado e começar a implementar o seu programa de 
Governo e as mudanças que Minas quer e precisa? 

Estamos constatando uma incoerência da Oposição com relação ao 
Governador Aécio Neves. Essa injustiça e radicalização são 
incompreensíveis, porque é justamente Aécio Neves que, mesmo 
sendo Governador de oposição, tem contribuído com o Governo Lula 
na discussão das reformas da Previdência, tributária e outras. 

Nosso Governador está sempre à frente dos Governadores 
brasileiros em tom moderado, equilibrado, buscando a construção de 
caminhos e alternativas para alcançar o bem-estar da população. 
Aqui, o PT radicaliza sem a mesma compreensão solicitada pela 
esfera federal. 

É preciso deixar claro que boa parte da necessidade de arrecadação 
dessas taxas é uma imposição do Governo do PT, que multou Minas 
Gerais em R$36.000.000,00, arrancados do pobre mineiro por um erro 
cometido há dois anos pelo Governador Itamar Franco. Este não 
conseguiu o equilíbrio fiscal de Minas, e quem pagou a multa foi o 
Governador Aécio Neves. Se Minas não conseguir o equilíbrio fiscal e 
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No passado, o Governo do PT apoiou a luta do Governador Itamar 
Franco na luta pelo repactuamento da Federação brasileira com 
relação às dívidas dos Estados, considerando a dívida que Minas 
pagava ao Governo Federal algo escorchante. O PT foi eleito com o 
discurso que a dívida não deveria ser paga; que ela não era 
suportável. Quase um ano após o Governo Lula, não se moveu 
sequer uma palha relativamente à dívida de Minas. Todo mês, o 
Governador Aécio Neves entrega R$150.000.000,00 ao Governo 
Federal, ao Ministro Palocci, aos homens do PT que mandam neste 
País, cerca de R$1.500.000.000,00 dos recursos mineiros são 
sangrados para Brasília. O Governo Federal prometeu rever essa 
situação, mas ainda não o fez. 

Agora, o PT vem à Assembléia dizer que o Governador está fazendo 
um "tarifaço"? Pobre do Governador se não tiver essas taxas. Se for 
contar com a boa-vontade e coerência do discurso do PT, o Governo 
de Minas fecha, porque eles tomam o dinheiro, multam, e não aceitam 
conversações. Logo, o Governador não pode ouvir promessas, deixar 
o tempo passar, pois tem desafios a enfrentar. 

Nesse projeto, as taxas serão cobradas quando o Estado prestar um 
serviço solicitado por determinado cidadão ou segmento. Minas 
busca, com criatividade e dentro de seus limites, uma saída para a 
crise. Espanta-me a violência do PT contra o projeto, quando 
sabemos que sua maior estrela, a Prefeita Marta Suplicy, tida como a 
vitrine da administração petista, é a "Martaxa", porque comanda a 
Prefeitura que cobra mais taxa neste País. Aliás, acredito que o PT 
está sendo muito rigoroso e até competente na análise das taxas, 
porque tem uma boa escola, que é a Prefeitura de São Paulo. Lá 
aprende-se muito bem como cobrar taxas, e cobrar caríssimo. 

Em 2001, pela Prefeitura do PT, em São Paulo, foram arrecadados 
R$144.000.000,00 só de taxas. Não é o Estado, não; é a prefeitura! 
Em 2004, a arrecadação será de R$590.000.000,00. Quase o triplo do 
que o Governador pretende arrecadar aqui a Prefeitura do PT 
arrecadará com a chamada "Martaxa". Não é possível o PT, com esse 
discurso, dizer que não tem nada a ver com nada, que não tem 
ligação com nada, que é correto e certo, que não erra, que não tem 
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problemas, que tem a solução para tudo. Onde o PT é Governo, 
ou ele aumenta a taxa ou pede paciência para cumprir o que 
prometeu. No entanto, de concreto, de serviço bem feito, de ganho 
popular, não assistimos a nada. Discurso eles gostam de fazer, bem e 
com veemência. 

Com o Imposto sobre Serviços - ISS - a Prefeitura de São Paulo 
sugou dos paulistanos R$1 .870.000.000,00 em 2001. Em 2004, 
repetirão a dose, aumentando a arrecadação em mais 
R$1.000.000.000,00. Serão, portanto, R$2.870.000.000,00 de 
cobrança só de ISS. Coitado daquele que presta serviço na Prefeitura 
do PT em São Paulo; coitado deles! 

Vejam bem, essa forma com que o PT age não nos assusta, porque 
temos as nossas razões, as nossas motivações, e estamos aqui para 
defender a posição do Governador Aécio Neves. 

Ouvi, esses dias, algumas ponderações, até mesmo de 
parlamentares da Oposição, criticando a questão orçamentária com 
relação à saúde, sem levar em conta o aperto orçamentário e as 
dificuldades que Minas tem para equilibrar o seu orçamento. Além 
disso, desconhecem - ou querem desconhecer, propositadamente - o 
que prevê o art. 200 da Constituição brasileira, a maior lei deste País, 
que diz: "Ao Sistema de Saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei: IV - Participar da formulação da política e da 
execução de ações de saneamento básico". Então, é constitucional; é 
muito claro! Que se mude, então, a Constituição, mas o texto 
constitucional atual admite perfeitamente o que Minas está fazendo. 

A verba hospitalar foi aumentada, em relação ao orçamento deste 
ano, em 40%, num orçamento apertado e deficitário. O esforço do 
Governador na área da saúde é também algo formidável, e tem que 
ser valorizado nesse quadro de dificuldades em que estamos vivendo. 

Dessa forma, quero concluir dizendo que a bancada de sustentação 
do Governo está muito consciente das suas atitudes aqui nesta Casa 
e da necessidade de que o Governador tem de aprovar essas taxas, 
nesse quadro de insegurança e de dificuldades que o Governo do PT 
ainda não conseguiu contornar, e reconhece que não conseguiu. 

Portanto, é preciso viabilizar o Governo de Minas em nome da 
governabilidade. 

Iremos amanhã, se Deus quiser, com a ampla maioria desta Casa, 
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dar um voto de confiança ao Governador Aécio Neves e torcer 
para que o Presidente Lula cumpra a sua palavra e traga para os 
brasileiros o espetáculo do crescimento. Assim, poderemos acabar 
com as taxas, criar os empregos prometidos, melhorar os salários e 
fazer com que o Brasil seja o Brasil que queremos. 

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Ilustre Deputado Antônio Carlos 
Andrada, a quem agradeço o aparte e cumprimento por essa 
explanação coerente e serena da realidade política em que vivemos 
neste País; prezado Líder, o que estamos assistindo aqui é a tentativa 
de reprisar o mesmo filme que deu certo no passado. Assistimos, por 
longos anos, ao Partido dos Trabalhadores fazer uma oposição 
irresponsável no Congresso Nacional para, com isso, chegar ao 
poder. 

E, ao chegar ao poder, começou a fazer exatamente o que 
combateu ao longo de sua história partidária. Estamos percebendo 
que o PT está querendo inviabilizar o Governo e o Governador Aécio 
Neves na tentativa de chegar ao poder em Minas Gerais. Porém, o 
povo mineiro, que já assistiu e está assistindo a esse filme na 
atualidade por certo não vai entrar novamente nesse engodo. 

V. Exa. citou o acordo que o PT celebrou com o FMI, instituição que, 
por longos anos, combateu, jurando, até mesmo, que iria expulsá-lo 
do Brasil. No entanto, pelo noticiário de ontem, ouvimos que, para 
atender ao ajuste fiscal, justificativa do veto dos recursos para a APAE 
em todo o País, o PT se curvou ao FMI, tirando do orçamento 
recursos importantes, incluído-se os destinados às pessoas com 
deficiência. 

Em outro episódio, o Ministro da Previdência, num ato de 
autoritarismo e insensibilidade, embora tenha voltado atrás, mostrou a 
face fascista do PT ao inverter o ônus da prova e colocar todas as 
pessoas com mais de 90 anos como fraudadores da Previdência. O 
princípio da presunção de inocência inscrito na Constituição Federal 
quase foi ignorado. O PT descobriu uma inovação na reforma da 
Previdência e como diminuir o seu déficit: quer eliminar os 
aposentados, porque decerto pessoas com mais de 90 anos não 
agüentariam ficar mais de um mês sem receber os seus proventos, 
portanto, sem os medicamentos, sem o pessoal de que necessitam 
para seus cuidados e sem se alimentarem. 
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Ilustre Líder, cumprimento V. Exa. Finalizo dizendo que 

imaginávamos que a reforma tributária, a manutenção da CPMF, a 
falta de correção da tabela do imposto de renda e a taxação do inativo 
fossem melhorar o orçamento e resolver os problemas do povo 
brasileiro; mas, ao contrário, estamos vendo o Governo do PT fazer 
bonito com o nosso chapéu, querendo resolver o problema do mundo. 
Já tivemos "salvadores da pátria", mas, agora, temos um "salvador do 
mundo", que, usando o dinheiro do contribuinte brasileiro, na verdade 
está buscando um lugar na ONU ou um Prêmio Nobel de não sei o 
quê à nossa custa. 

V. Exa. citou números. O Estado de Minas tem hoje uma dívida de 
precatórios de R$12.000.000.000,00, uma dívida flutuante de 
R$5.000.000.000,00 e um déficit orçamentário anual de 
R$2.400.000.000,00. Essa é a herança que o Governador Aécio 
Neves recebeu de Minas Gerais, e, por causa dela, estamos tentando 
dar um mínimo de governabilidade para que o Estado possa atender 
ao povo mineiro em serviços essenciais, como segurança pública e 
trabalho do Corpo de Bombeiros. 

Ao contrário, o PT está tentando inviabilizar o Estado e o 
atendimento ao povo mineiro com o único e exclusivo intuito de 
inviabilizar o Governo Aécio Neves, para chegar ao poder em Minas 
Gerais. Mas tenho a certeza absoluta, até porque já assistimos a esse 
filme, e ele não se repetirá em Minas Gerais, de que o povo mineiro, 
que é muito sabido e esperto, saberá compreender, nas entrelinhas e 
nas defesas falsas que o PT faz neste Plenário, de que lado está a 
verdade, a razão e a boa-vontade do Governador. 

As pessoas estão tendo coragem de aparecer na televisão para 
defender um projeto político sério para o povo mineiro. Por certo, 
ilustre Líder Antônio Carlos Andrada, a história haverá de mostrar 
quem está com a verdade e a razão. 

Cumprimento V. Exa. pela brilhante exposição e pela defesa correta 
da verdade, que, por certo, a história haverá de registrar. Obrigado 
pelo aparte e parabéns pelas suas observações sensatas e 
equilibradas. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada*- Agradeço ao Deputado Zé 
Maia sua importante intervenção, que traz contribuições ricas neste 
momento, em que os debates praticamente chegam ao final, para que, 
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amanhã, possa haver a votação desse projeto tão importante para 
o equilíbrio e a governabilidade do Estado. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado Antônio Carlos Andrada, 
Líder do Governo nesta Casa, V. Exa. fez discurso inflamado, 
defendendo o Governo Estadual e as taxas e dizendo inverdades em 
relação ao Governo Federal. 

Gostaria de frisar que, enquanto V. Exa. defende as taxas, temos 
visto muitos Deputados governistas desta Casa - diria que a maioria -
que gostariam, realmente, de votar contra esse projeto. Temos provas 
disso; porém, como são governistas, têm compromisso com o 
Governo e, mesmo discordando dele, terão de votar favoravelmente. 
Em seu discurso, V. Exa. também não fala a verdade, ao afirmar que 
a inverdade está com o Governo Federal. 

Sabemos que esse projeto foi encaminhado a esta Casa pelo Vice-
Governador e que, agora, o Governador do Estado o assumiu. 
Sabemos ainda que há outras sugestões, apresentadas durante todo 
o período, para aumentar a arrecadação. Sabemos também da 
dificuldade com que o Governo Federal recebeu este País. Há 
dificuldades também em Minas Gerais. De forma alguma, queremos 
camuflar isso; porém temos dito que há outras saídas para conseguir 
recursos. Uma delas se refere à questão da situação penitenciária e 
carcerária, tecla em que temos batido todos os dias. O "per capita" de 
cada detento, que é pago por nós, contribuintes do Estado de Minas 
Gerais, varia de R$800,00 a R$1.200,00 por mês. Temos de mudar 
esse sistema. Se houver projetos alternativos de recuperação dos 
detentos, esse valor poderá chegar a R$300,00 "per capita" por mês. 
Há também outras saídas, como o controle social rigoroso, para que 
não haja corrupção, o que o Governo Federal tem feito, por meio de 
auditorias e conselhos. 

Outro colega Deputado disse que o Lula seria "salvador do mundo". 
De forma alguma. Somos contra salvadores - "salvador da pátria", 
"salvador do mundo". Lula seria isso, se não representasse um 
governo participativo. Pelo contrário, suas decisões são coletivas. Em 
Brasília, no Conselho Nacional das Cidades, estiveram presentes 
2.500 delegados, inclusive representantes do Governo do Estado. 
Portanto, o Governo do Estado, em Brasília, tem participado e 
debatido com outros Governadores. O Presidente Lula faz e toma 
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decisões coletivas, contando, aliás, com a participação do 
Governo de Minas Gerais, o que consideramos positivo, pois entre 
instituições tem de haver interlocução. 

Minas está hoje em situação financeira difícil, porque Governos 
anteriores fizeram acordos com o Governo Federal, na época, do 
PSDB, desfavoráveis ao nosso Estado. Os acordos não foram feitos 
pelo atual Governo. Sou obrigada a falar isso, porque V. Exa. está 
culpando o Governo Federal pelo fato de o Estado de Minas Gerais 
estar sendo prejudicado. Ao contrário, estão previstos 
R$50.000.000,00 para a segurança do nosso Estado. E quantas e 
quantas vezes o Governo Federal tem tido interlocução com todos os 
Governadores, inclusive com os de oposição, para fazer um governo 
coletivo? 

Além disso, por que jogar a culpa no PT, o partido que tem a prática 
de questionar? Questionamos até o nosso próprio Governo em alguns 
pontos. O Presidente Lula e sua equipe estão acertando na maioria 
dos pontos, apesar de ter recebido o País, como V. Exa. disse, em 
situação caótica, financeiramente. 

Encerrando, gostaria de dizer a V. Exa. que, no início do ano, 
Deputados afirmaram que na Câmara Federal a voz geral da 
Oposição era de que a situação do País seria um caos e de que o 
Governo não conseguiria governar, repetindo o que tinham feito no 
início do mandato da Prefeita Maria do Carmo: "Não dá conta, é do 
PT'. 

Agora mudaram o discurso. Tenho certeza de que nem a Casa nem 
qualquer de nós quer o pior. Não se deseja isso para o Governo 
Federal nem para o Governo de Minas. Temos de colocar os dedos na 
ferida e saber que as inverdades não podem ser consagradas Casa. 

Com relação às taxas, sabemos que muitas são cobradas de 
banqueiros, daqueles que podem e devem contribuir mais para que 
haja partilha dos recursos financeiros. 

O PT defende o Governo Lula por causa de sua política externa, da 
inversão de prioridades, do Fome Zero, dos investimentos nas 
políticas públicas e da participação popular. Há questionamentos, 
como por exemplo com relação à tabela do imposto de renda, que 
achamos que deve ser ágil. 

Quanto ao FMI, queremos que, o mais rápido possível, haja o 
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rompimento, mas sabemos da grande responsabilidade do 
Governo, que não tomou atitudes precipitadas e nem tomará. No 
decorrer de breve tempo, V. Exa. verá que temos razão de defender o 
Governo do PT. Não aceitamos que sejam ditas inverdades sobre 
nosso partido. 

Com todo respeito a V. Exa. e à sua competência, deixamos 
registrado na Casa que as inverdades são outras. Na verdade, muitos 
Deputados da base governista não querem votar a favor desse 
projeto, porque sabem que esse não é o melhor caminho para Minas 
Gerais. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Deputada, agradeço sua 
intervenção, mas tenho de dizer que discordo em grande parte das 
suas ponderações. Acredito que todos os Deputados da base de 
Governo são homens sérios, honrados e independentes, tendo total 
autonomia para votar a favor ou contra. Nenhum deles está 
pressionado pelo Governo, ao contrário do que faz o Governo do PT, 
que ameaça expulsar os Deputados que não acompanham a 
determinação governamental. 

Esse nível de ditadura e de fascismo não existe no PSDB e na base 
de Governo, porque todos são livres para decidir sobre gual atitude 
tomar. Acredito que estão fazendo isso com consciência. E óbvio que 
nenhum dos Deputados quer criar taxa. Gostaria que em Minas 
estivessem sobrando recursos e estivéssemos discutindo onde 
investir tantos recursos. 

Infelizmente, essa não é a realidade. Temos de nos adequar à 
realidade e caminhar dando o passo do tamanho da perna, para fazer 
com que o crescimento de Minas seja viabilizado, realizando-se o 
mesmo esforço que o Governo Federal está fazendo para que não 
haja mudanças bruscas, porque não há condições para tal. É essa 
mesma graduação que o Governo está estabelecendo em Minas. 

Com relação às taxas, volta aquele velho discurso: "Tudo aquilo que 
outros tentam fazer é errado e quando o PT faz a mesma coisa o PT 
diz que é certo". Antes, fazer acordo com o FMI era considerado 
crime; hoje, isso é bom para o País; antes, falar em ALCA era ruim; 
hoje, a ALCA passou a ser boa opção para o País; antes, a taxa de 
juros alta representava um assalto ao povo brasileiro; hoje, é tida 
como necessária à viabilização do Governo Lula. Ou seja, tudo que se 
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fazia no passado era mal falado e criticado. Agora o PT repete as 
mesmas coisas e diz que tudo está bem, porque é o PT que está 
fazendo. 

Não aceitaremos esse tipo de discurso. É preciso falar e fazer. Falar 
uma coisa e fazer outra é muito fácil; o difícil é manter a coerência 
entre o discurso e a ação. Tenho certeza de que a dívida de Minas 
advém de Governos anteriores, e não do Governo do PT; mas o PT 
levantou a bandeira, apontando que essa forma de administrar era 
ruim e nefasta para Minas e péssima para o equilíbrio da Federação 
brasileira. 

O PT ganhou a eleição com o povo confiando que tudo isso seria 
revisto, mas até agora nada foi. Criticaram o acordo passado feito pelo 
Governador Eduardo Azeredo, mas hoje o PT, no Governo, não 
consegue rever. 

Não consegue modificar. Acho até que o Governo do PT começa a 
entender que aquela atitude do Governador Eduardo Azeredo era a 
melhor para Minas, tanto que agora tem dificuldades para rever isso. 
Esse discurso dúbio não é bom. Fala-se uma coisa no passado e faz-
se outra no presente. Estamos coerentes e firmes na defesa do 
Governo Aécio Neves, porque acreditamos no futuro de Minas. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Verifico, de plano, que não há 

quórum para a continuação da reunião. Portanto, solicito o 
encerramento. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra 

a discussão, em turno único, do Projeto de Lei 1 .078/2003, uma vez 
que este permaneceu na ordem do dia para discussão por quatro 
reuniões consecutivas. A Presidência informa ao Plenário que no 
decorrer da discussão foram apresentados ao projeto três 
substitutivos, um do Deputado Rogério Correia, que recebeu o n° 3, 
um do Deputado Durval Ângelo, que recebeu o n° 4, e um da 
Deputada Jô Moraes, que recebeu o n° 5, e emendas dos Deputados 
Gilberto Abramo (3), Adalclever Lopes (1), Rogério Correia (17), 
Sebastião Navarro Vieira (1 ), Jayro Lessa (3), Alberto Pinto Coelho (1) 
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e Célio Moreira (3) e da Deputada Vanessa Lucas (1 ), que 
receberam os n°s 52 a 81, cujo teor é o seguinte: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1.078/2003 
SUBSTITUTIVO N° 3 

Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá outras 
providências. 

Art. 1°- Os dispositivos abaixo relacionados da Lei no 6.763, de 26 
de setembro de 1975, passam a vigorar a seguidnte redação: 

"Art. 91 - ................................................................ . 
111 - aos interesses da União, de Estados, municípios e demais 

pessoas jurídicas de direito público interno, na forma que dispuser o 
Regulamento e desde que ha reciprocidade de tratamento tributário; 

Art. 92 - A Taxa de Expediente tem por base de cálculo os valores 
expressos em reais constantes das Tabelas A e C anexas a esta lei, 
vigentes na data do efetivo pagamento, observado o prazo legal. 

Art. 104 -................................................................. . 
§ 1 o - Os valores constantes na tabela de que trata o 'caput' estão 

expressos em reais. 

Art. 114- ................................................................ .. 
X - aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

municípios e das demais pessoas jurídicas de direito público interno, 
na forma que dispuser o Regulamento, e desde que haja 
reciprocidade de tratamento tributário; 

Art. 115 - A Taxa de Segurança Pública tem por base de cálculo os 
valores expressos em reais constantes nas Tabelas B e D anexas a 
esta lei, observado o prazo legal. 

Art. 118- ................................................................ .. 
11 - para renovação ou revalidação, quando a taxa for anual,l até 31 

de maço do exercício em que ocorrer a renovação ou a revalidação; 
Art. 120- .................................................................. . 
I- .............................................................................. . 
a) O, 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 aop 

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

de atraso;". 
Art. 2° - O § 3° do art. 13 da Lei no 14.699, de 6 de agosto de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 13- .................................. .. 
§ 3o - Sem prejuízo do disposto no§ 2° deste artigo, os serviços do 

foro extrajudicial nele mencionados, bem como os de Registro Civil 
das Pessoas Naturais, de Registro de Distribuição de Protestos de 
Títulos e os Tabelionatos de Notas e de Protestos de Títulos, deverão 
apresentar outras informações quando requeridas pela autoridade 
competente, observadas a forma, as condições e as especificações 
estabelecidas em decreto.". 

Art. 3° - Eta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2004. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2003. 
Rogério Correia 

SUBSTITUTIVO N° 4 
Altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei no 6.763, de 26 

de dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 91 - .............................................. .. 
111 - aos interesses da União, de Estados, municípios e demais 

pessoas jurídicas de direito público interno, na forma que dispuser o 
Regulamento e desde que haja reciprocidade de tratamento tributário; 

Art. 92 - A Taxa de Expediente tem por base de cálculo os valores 
expressos em reais constantes nas Tabelas A e C, anexas a esta lei, 
vigentes na data do efetivo pagamento, observado o prazo legal. 

Art. 104- ...................................................... . 
§ 1 o - Os valores constantes na tabela de que trata o "caput" deste 

artigo estão expressos em reais. 
Art. 114- ...................................................... . 
X - aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

municípios e das demais pessoas jurídicas de direito público interno, 
na forma que dispuser o Regulamento, e desde que haja 
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reciprocidade de tratamento tributário; 

Art. 115 - A Taxa de Segurança Pública tem por base de cálculo os 
valores expressos em reais constantes das Tabelas B e D, anexas a 
esta lei, observado o prazo legal. 

Art. 120- .............................................................. . 
I - ............ ························ ...................................... . 
a) O, 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;". 
Art. 2°- Fica revogado o art. 224 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro 

de 1975. 
Parágrafo único - As menções na legislação tributária estadual a 

UFEMG consideram-se expressas em reais. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2004. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2003. 
Durval Ângelo 

SUBSTITUTIVO N° 5 
Altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O inciso 111 do art. 91 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 91 - ................................ . 
111 - aos interesses da União, de Estados, municípios e demais 

pessoas jurídicas de direito público interno, na forma que dispuser o 
Regulamento e desde que haja reciprocidade de tratamento 
tributário;". 

Art. 2° - O art. 92 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 92 - A Taxa de Expediente tem por base de cálculo os valores 
expressos em reais constantes nas Tabelas A e C, anexas a esta lei, 
vigentes na data do efetivo pagamento, observado o prazo legal.". 
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Art. 3° - O inciso X do art. 114, da Lei no 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975 passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 114- .................................. . 
X - aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

municípios e das demais pessoas jurídicas de direito público interno, 
na forma que dispuser o Regulamento, e desde que haja 
reciprocidade de tratamento tributário;". 

Art. 4°- Os dispositivos a seguir relacionados da Lei no 6.763, de 26 
de dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 115 - A Taxa de Segurança Pública tem por base de cálculo os 
valores expressos em reais constantes nas Tabelas B e D, anexas a 
esta lei, observado o prazo legal. 

Art. 120- .................................... . 
I - ............................................... .. 
a) O, 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;". 
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2004. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Jô Moraes 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1 .078/2003 
EMENDA N° 52 

Altera a redação do§ 6° do art. 12 da Lei n° 6.763, de 1975. 
"Art. 12- ..................................... . 
§ 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a carga tributária 

do ICMS até o limite de menor alíquota fixada pelo Senado Federal 
para as operações interestaduais em relação as operações internas 
com arroz, feijão, carne, fubá e farinha de milho, farinha de mandioca, 
farinha de trigo, café torrado e moído, óleo vegetal, açúcar e rapadura, 
pão, manteiga, leite de qualquer tipo e sal destinados à alimentação 
humana, bem como aves e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e 
suíno destinados ao abate, independentemente do disposto no inciso 
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Justificação: Esta emenda pretende dar tratamento igualitário a 
todas as etapas de processamento do leite destinado para o consumo 
humano. 

EMENDA N° 53 
Altera a redação da alínea "b" do inciso I do art. 12 da Lei n° 6.763, 

de 1975, e acrescenta a seguinte alfnea "b.6": 
"Art. 12 - As alíquotas do imposto nas operações relativas na 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços são: 
I- .................. . 
b) 12%, na prestação de serviço discriminada nos itens b.4 e 'b.6' e 

nas operações com as seguintes mercadorias: 
b.6) energia elétrica para consumo residencial.". 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Gilberto Abramo 
Justificação: Esta emenda pretende dar a alíquota de 12% nas 

operações com energia elétrica para consumo residencial, pois trata-
se de alíquota adequada, tendo em vista tratar-se de serviço público 
essencial. 

A industrialização dos utensílios fabricados pelo homem forçou-o a 
usá-los na forma de seu avanço tecnológico deixando-o a mercê das 
energias que os alimentam. O homem não tem outra alternativa senão 
usar da principal forma de energia disponibilizada pela modernidade 
que é a corrente elétrica. Com a energia elétrica faz-se tudo, vê-se , 
opera-se, informa-se, trabalha-se, enfim, vive-se, o que a qualifica 
como essencial às atividades humanas. 

EMENDA N° 54 
Revoga a alínea "g.2" do inciso I do art. 12 da Lei no 6.763, de 1975. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Gilberto Abramo 
Justificação: Esta emenda pretende tirar a alíquota de 30% nas 

operações com energia elétrica para consumo residencial, pois trata-
se de alíquota abusiva, tendo em vista tratar-se de serviço público 
essencial. 

A industrialização dos utensílios fabricados pelo homem forçou-o a 
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usá-los na forma de seu avanço tecnológico deixando-o a mercê 
das energias que os alimentam. O homem não tem outra alternativa 
senão usar da principal forma de energia disponibilizada pela 
modernidade que é a corrente elétrica. Com a energia elétrica faz-se 
tudo, vê-se, opera-se, informa-se, trabalha-se, enfim, vive-se, o que a 
qualifica como essencial às atividades humanas. 

EMENDA N° 55 
Acrescentem-se ao § 2° do art. 114 da Lei no 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975, a que se refere o art. 1 o do Substitutivo n° 2, o 
inciso VI e os§§ 4° e 5°, com a seguinte redação: 

"Art. 114- ... 
§ 20- ... 
VI - Residências, na forma prevista no inciso I do § 3° do art. 115, 

que tenham Coeficiente de Risco de Incêndio superior a 11 .250 MJ 
(onze mil duzentos e cinqüenta megajoules), desde que localizadas 
em região metropolitana, em município onde não exista unidade 
operacional de execução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, e cuja receita municipal de ICMS 'per capita' tenha sido igual 
ou inferior a um quarto da média do Estado, observado o disposto no 
§§ 4° e 5° deste artigo. 

§ 4° - para os efeitos do disposto no inciso VI do § 2° do art. 114, 
considera-se receita municipal de ICMS 'per capita' a divisão do valor 
mensal de ICMS, em reais, efetivamente repassado ao respectivo 
município, referente ao mês de julho do exercício anterior à cobrança 
da taxa prevista no item 2 da Tabela B anexa a esta lei, pela sua 
população, com base em informações fornecidas pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. 

§ 5° - Considera-se média de receita de ICMS 'per capita' a que se 
refere o inciso VI a divisão do valor repassado de ICMS a todos os 
municípios, relativo ao mês de julho do exercício anterior à cobrança 
da taxa prevista no item 2 da Tabela B anexa a esta lei, pela 
população total do Estado.". 

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2003. 
Vanessa Lucas 

EMENDA N° 56 
O § 5°, acrescido ao art. 113 da lei a que se refere o art. 1° do 
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Substitutivo no 2 passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 1°- .............................................. .. 
"Art. 113- ............................................. . 
§ 5° - Os particulares delegatários dos serviços constantes na 

Tabela D não poderão exigir valores, a qualquer título, superiores 
àqueles previstos para as taxas cobradas pelo Estado, ressalvados os 
fixados através de processo licitatório.".". 

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2003. 
Adalclever Lopes 

EMENDA N° 57 
Substitua-se, na Tabela M, a expressão "quantidade (UFEMG)" pela 

expressão "valor (Reais)". 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: As taxas constituem uma remuneração pela prestação 

de um serviço ou pelo custo do exercício do poder de polícia, 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° 58 
Substitua-se, na Tabela N, a expressão "quantidade (UFEMG)" pela 

expressão "valor (Reais)". 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: As taxas constituem remuneração pela prestação de 

um serviço ou pelo custo do exercício do poder de polícia, 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 
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tributo. A emenda procura corrigir a forma automática e ilegal com 
que são reajustadas as taxas que oneram o contribuinte mineiro. 

EMENDA N° 59 
Substitua-se, na Tabela D, a expressão "quantidade (UFEMG)" pela 

expressão ''valor (Reais)". 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: As taxas constituem remuneração pela prestação de 

um serviço ou pelo custo do exercício do poder de polícia, 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°60 
Substitua-se, na Tabela B, a expressão "quantidade (UFEMG)" pela 

expressão ''valor (Reais)". 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: As taxas constituem remuneração pela prestação de 

um serviço ou pelo custo do exercício do poder de polícia, 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° 61 
Substitua-se, na Tabela J, o termo "UFEMG" pelo termo "Reais". 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: As taxas constituem remuneração pela prestação de 
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um serviço ou pelo custo do exercício do poder de polícia, 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°62 
Substitua-se, na Tabela A, a expressão "quantidade (UFEMG)" pela 

expressão "valor (Reais)". 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: As taxas constituem remuneração pela prestação de 

um serviço ou pelo custo do exercício do poder de polícia, 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°63 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Os valores a que se referem as Tabelas A, B, C, J, M e N 

desta lei serão sempre indicados em reais e serão reajustados com o 
mesmo índice que corrigir os vencimentos dos servidores estaduais 
ativos e inativos.". 

Sala das Reuniões, de outubro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: Os reajustes propostos em todas as tabelas do Projeto 

de Lei n° 1.078/2003 são tão elevados, que chegam a ser "mais valia" 
para o Tesouro Estadual. O gasto com pessoal ativo e pessoal inativo 
é o principal componente do custo real do serviço público. Sendo 
assim, considerando o gasto do serviço público, bem como o previsto 
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no art. 236, § 2°, da Constituição Federal e a Lei Federal no 
10.169, que prevê que as tabelas devam ser expressas em moeda 
corrente (real), propomos a presente emenda. A emenda procura 
corrigir a forma automática e ilegal com que são reajustadas as taxas 
que oneram o contribuinte mineiro. 

EMENDA N°64 
Dê-se ao§ 1° do art. 114 da Lei no 6.763, de 1975, modificada pelo 

art. 1 o do Substitutivo no 2, a seguinte redação: 
"Art. 114- .......................................................... . 
§ 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir em até 50% 

(cinqüenta por cento) o valor da taxa de que trata o subitem 4.8 da 
Tabela D anexa a esta lei, quando se tratar de veículos destinados 
exclusivamente à atividade de locação, de propriedade de pessoa 
natural ou jurídica, com atividade de locação de veículos devidamente 
comprovada nos termos da legislação aplicável ou na sua posse em 
virtude de contrato formal de arrendamento mercantil, desde que, já 
não gozem de outro benefício tributário.". 

Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: Enquanto o Governo Estadual eleva e cria novas taxas, 

algumas empresas de locação estão sendo beneficiadas duplamente. 
Primeiro, com a redução da Taxa de Licenciamento. Em segundo, 
com a redução de IPVA; isso no Projeto de Lei no 1.079/2003. 
Isenções e reduções de tributos que protegem apenas um setor não 
podem prevalecer. Beneficiar duplamente um único setor produtivo 
não é justo. Todos são iguais perante a lei. 

EMENDA N°65 
Suprima-se a Tabela C a que se refere o art. 92 da Lei n° 6.763, de 

1975, modificada pelo art. 4°. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: As taxas de transferência de linha de transporte 

coletivo e de viabilidade de criação de linha de transporte são 
inconstitucionais. Requer-se, pois, sua retirada das respectivas 
tabelas. 

EMENDA N° 66 
Suprima-se o item 2 da Tabela B do art. 115 da Lei n° 6.763, de 
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Justificação: A cobrança da Taxa de Serviço Potencial de Extinção 
de Incêndio é inconstitucional por não ser divisível e específica. 
Assim, deve ser suprimida do Projeto de Lei no 1.078/2003. 

EMENDA N°67 
Suprima-se o item 1.1 da Tabela B do art. 115 da Lei n° 6.763, de 26 

de dezembro de 1975, modificada pelo art. 3°. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: A cobrança de taxa preventiva em eventos de 

quaisquer natureza é abusiva, tendo em vista que seu valor é 
calculada levando-se em conta cada bombeiro militar envolvido na 
operação, a hora de trabalho e os veículos utilizados em cada 
operação. 

EMENDA N°68 
Suprima-se a Tabela Na que se refere o art. 120 da Lei no 6.763, de 

26 de dezembro de 1975, modificada pelo art. 8°. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: Cobrar taxa de licenciamento para ocupar faixa de 

domínio nas rodovias, utilizando como critério de cálculo o volume 
médio diário de tráfego de veículos nas referidas rodovias (item 2.3.2 
da referida tabela), chega às raias do absurdo, pois tal critério de 
aferimento é imensurável. 

EMENDA N"69 
Substitua-se a expressão "Avião Cessna 21 O" pela expressão 

"aeronave" no subitem 1.3.2.7 da Tabela B constante no art. 3° do 
Substitutivo n° 2, que dá nova redação ao art. 115 da Lei n° 6.763, de 
26 de dezembro de 1975. 

Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: A expressão "Avião Cessna 210" designa apenas certa 

marca de avião. A emenda visa a substituir tal nome pela palavra 
"aeronave", termo técnico usado na atual legislação. 

EMENDA N°70 
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Suprimam-se os subitens 2, 2.1, 2.1.1 e 2.1.2 da Tabela B 

constante no art. 3° do Substitutivo no 2, que dá nova redação ao art. 
115 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975. 

Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: A Taxa de Incêndio é inconstitucional, visto que não é 

divisível nem específica. A emenda propõe retirar a Taxa de Incêndio 
deste projeto de lei, bem como ampliar a base de isenção de 
pagamento da Taxa de Incêndio dos imóveis. 

EMENDA N" 71 
Suprimam-se os subitens 2.2.1 e 2.2.2 da Tabela B constante no art. 

3° do Substitutivo n° 2, que dá nova redação ao art. 115 da Lei n° 
6.763, de 26 de dezembro de 1975. 

Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: A Taxa de Incêndio é inconstitucional, visto que não é 

divisível nem específica. A emenda propõe ampliar a base de isenção 
da Taxa de Incêndio nas edificações comerciais e industriais. 

EMENDA N°72 
O inciso 111 do§ 2° do art. 114 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro 

de 1975, modificado pelo art. 1 o do Projeto de Lei no 1.078/2003, 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 1°- ................ . 
"Art. 114- .............. . 
§ 20- ...................... . 
111 - residenciais na forma prevista no inciso I do § 3° do art. 115 que 

tenham Coeficiente de Risco de Incêndio de até 25.250 MJ (vinte e 
cinco mil duzentos e cinqüenta megajoules);".". 

Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: Os imóveis da Região Metropolitana já arcam com 

muitos tributos. A presente emenda visa ampliar para cerca de 90m2 

os imóveis residenciais isentos de pagar a Taxa de Incêndio. 
EMENDA N°73 

Suprima-se a expressão "2" via" do subitem 1.2 da Tabela D, 
constante no art. 5° do Substitutivo no 2, que dá nova redação ao art. 
115 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975. 
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Justificação: A expressão "22 via" deve ser retirada da Tabela 8 
porque não se justifica cobrar por uma simples segunda via de perícia 
uma taxa no valor de 392 UFEMGs. 

EMENDA N°74 
Suprima-se o art. 12 do Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei n° 

1 .078/2003. 
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Trata-se de matéria não pertinente ao projeto. 
Por outro lado a situação prevista é desfavorável ao contribuinte, 

colocando-o em desvantagem perante a administração pública, 
porque o pedido de reexame deveria ser apreciado diretamente pela 
Câmara Especial do Conselho do Contribuinte, a qual é de 
composição paritária, e não somente pelo Presidente do Conselho, 
por razões naturais. 

EMENDA N°75 
Suprima-se o parágrafo único do art. 117 da Lei no 6.763, de 

26/12/75. 
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2003. 
Jayro Lessa 

EMENDA N°76 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O § 4° do art. 90 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 90- .......... . 
§ 4° - Ficam vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde as receitas 

provenientes da arrecadação das taxas previstas nos itens 3 e 4 da 
Tabela A, anexa a esta lei.".". 

Sala das Reuniões, de de 2003. 
Jayro Lessa 

EMENDA N°77 
Dê-se a seguinte redação aos§§ 1° e 2° do art. 118 da Lei n° 6.763, 

de 26 de dezembro de 1975: 
"Art. 118- .................. . 
§ 1 o - É vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se refere 
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o subitem 5.11 da Tabela D, anexa a esta lei, às sociedades 
seguradoras beneficiadas, sem a comprovação do pagamento 
antecipado da respectiva taxa. 

§ 2°- O custo da taxa prevista no subitem 5.11 da Tabela D, anexa a 
esta lei, não poderá ser acrescido ao valor do DPVAT nem poderá ser 
repassado ao proprietário do veículo automotor''. 

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2003. 
Jayro Lessa 

EMENDA N°78 
Dê-se ao art. 16 do Substitutivo n° 2 a seguinte redação: 
"Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o 

art. 1 o da Lei no 14.136, de 28 de dezembro de 2001; o art. 14 da Lei 
no 12.425, de 27 de dezembro de 1996; o inciso XII do art. 3° da Lei n° 
13.452, de 12 de janeiro de 2000; o inciso V e o § 7° do art. 17; o 
inciso V do art. 20 e o inciso V do art. 23 da Lei no 13.470, de 17 de 
janeiro de 2000; as alíneas "e" e ''f" do inciso I, o§ ao do art. 12, o§ 1° 
do art. 93 e o parágrafo único do art. 114 da Lei no 6. 763, de 26 de 
dezembro de 1975." 

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2003. 
Alberto Pinto Coelho 

EMENDA N° 79 
O inciso 11 do§ 2° do art. 115 da Lei no 6.763, de 1975, passa a ter a 

seguinte redação: 
"Art. 115- ............... . 
§ 20- ....................... . 
li -Área de Construção do Imóvel, expressa em metros quadrados;". 
Sala das Reuniões, de outubro de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: A alteração proposta por esta emenda apenas troca a 

expressão "área edificada" pela expressão "área de construção". A 
finalidade dessa alteração é evitar dúvidas na aplicação do dispositivo 
a imóveis de mais de um pavimentos. Por exemplo, suponhamos um 
lote de 300m2 no qual haja uma edificação de dez pavimentos que 
ocupa 200m2 do lote. Qual será a área edificada do imóvel, 200m2 ou 
2.000m2? 

Se usarmos a expressão "área edificada", é possível interpretar que, 
no exemplo acima, a área seria 200m2

, pois essa é a área que a 
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construção ocupa no lote. Por outro lado, usando a expressão 
"área de construção", a única resposta possível é 2000m2

, pois "área 
de construção" é um termo técnico da arquitetura que significa "soma 
das áreas dos pisos utilizáveis, cobertos ou não, de todos os 
pavimentos da edificação". 

Não há dúvidas de que a intenção do projeto é que a área seja 
calculada pela soma das áreas dos pavimentos, pois, quanto maior o 
número de pavimentos, maior o risco, maior a possibilidade de 
propagação do fogo e mais difícil o combate ao incêndio. O objetivo 
desta emenda, então, é deixar clara essa intenção. 

EMENDA N"aO 
Suprima-se o § ao ao art. 115 da Lei no 6. 763, proposto pelo 

Substitutivo no 2. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: O Substitutivo no 2 propõe acrescentar o § ao ao art. 

115 da Lei no 6.763, para estabelecer que nos condomínios a taxa 
seja calculada segundo a área de cada unidade autônoma. Essa 
forma de cálculo leva à absurda conclusão de que um prédio de 
quitinetes não estaria sujeito à taxa, pois suas unidades autônomas 
possuem área inferior ao limite de isenção. 

Propomos a supressão desse § ao, porque a taxa de incêndio deve 
refletir o potencial de incêndio da edificação como um todo, e não 
apenas de suas frações. Embora as frações, isoladamente, possam 
ter baixo potencial de incêndio, o conjunto delas na edificação gera 
um potencial de incêndio muito maior do que a soma dos potenciais 
individuais. 

EMENDA N° a1 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 115 da Lei no 6.763, de 

1975: 
"Art. 115- ..................... . 
§ ... - Caso o valor da taxa calculado com base na carga efetiva 

prevista no §6° seja maior do que o valor da taxa pago pelo 
contribuinte, a diferença será cobrada com acréscimo de multa de 
100%, juros e correção monetária, na forma do regulamento.". 

Sala das Reuniões, de outubro de 2003. 
Célio Moreira 
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Justificação: Esta emenda vem suprir uma falha no projeto, que, 

por absurdo que pareça, iria beneficiar justamente as edificações de 
maior potencial de incêndio. 

Segundo as regras estabelecidas no §6° e no §7° do projeto, os 
proprietários de edificações comerciais e industriais serão chamados a 
um cadastramento voluntário, no qual prestarão ao Estado as 
informações necessárias para que seja calculada a carga de incêndio 
de seus imóveis. Não realizado o cadastramento, que é voluntário, 
serão aplicados, por presunção, o valor de 400 MJ/m2 para edificação 
comercial e 500 MJ/m2 para edificações industriais. 

Imaginemos uma indústria de 200m2 de área e carga de incêndio de 
5000 MJ/m2 . O Coeficiente de Risco de Incêndio será 200 x 5000 x 
1 ,5, que corresponde a 1.500.000 MJ. A taxa de incêndio, conforme 
item 2.1 da Tabela B, será de 250 UFEMGs. Se essa mesma indústria 
não atender ao cadastramento, sua carga de incêndio específica será 
presumida em 500 MJ/m2 e o valor da taxa será de apenas 130 
UFEMGs; portanto, para empresas de grande carga de incêndio, é 
mais vantajoso deixar de atender ao cadastramento. Por outro lado, 
mesmo atendendo ao cadastramento, a empresa pode prestar 
informações inexatas, para que a taxa seja calculada de modo a ter 
um valor menor. 

É necessário, então, criar um instrumento que tenha o efeito de 
compelir todos a atender ao cadastramento e a prestar informações 
exatas. Essa é a proposta desta emenda. 

O instrumento criado é uma multa no valor de 100% do valor da 
diferença que a empresa deixou de pagar em virtude do não-
cadastramento ou da inexatidão das informações. 

Encerramento 
O Sr. Presidente · A Presidência encerra a reunião, convocando as 

Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, 
dia 13, às 9 horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 
20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a 
reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já 
anunciada. Levanta-se a reunião. 

• • Sem revisão do orador. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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De iniciativa do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em questão 
pretende declarar de utilidade pública o Serviço de Prevenção, 
Resgate e Emergência Voluntário em Rodovias - PREVER -, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

O projeto foi encaminhado, preliminarmente, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda no 1 . 
Vem agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, conforme 
estabelece o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Fundado em 3/3/2001, o PREVER, entidade civil sem fins lucrativos, 

de caráter assistencial, vem-se destacando pelos relevantes serviços 
voltados à prevenção de acidentes em rodovias. 

Para desenvolver seus objetivos, mantém urn Centro de 
Documentação e Informações, que auxilia na formação de voluntários 
que atuam no atendimento às vítimas de acidentes em rodovias ou em 
emergências. Ademais, colabora com as autoridades municipais, por 
meio de seus órgãos competentes, quando solicitado, no tocante ao 
atendimento a sinistros em rodovias de áreas urbanas e nos casos de 
calamidade pública. 

Promove, ainda, congressos e eventos em geral para discussão do 
tema. Para desenvolver tais atividades, procura firmar parcerias com 
entidades congêneres e órgãos públicos que atuam diretamente 
nessa área, de forma a atualizar suas diretrizes de trabalho e a captar 
recursos para realização de suas finalidades específicas. 

Pelo que foi apresentado, confirmado pelos autos do processo, 
consideramos ser merecida a concessão à referida entidade do título 
declaratório de utilidade pública. 

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

n° 561 /2003 com a Emenda no 1 , apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
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Neider Moreira, relator. 
PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS N°S 3 E 4 E SOBRE AS 

EMENDAS N°S 2 A 44, APRESENTADAS EM PLENÁRIO, AO 
PROJETO DE LEI N° 8/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o Projeto de Lei n° 
8/2003 dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público - OSCIPs -, institui e disciplina o termo de 
parceria e dá outras providências. 

Após o exame da proposição pelas Comissões de Constituição e 
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, foi o projeto incluído na ordem do dia em Plenário, para 
discussão. Nessa oportunidade, foram apresentados os Substitutivos 
n°s 3 e 4, dos Deputados Leonardo Ouintão e Rogério Correia, 
respectivamente; as Emendas n°s 2 a 9, 12 e 31 a 44, da Deputada 
Marília Campos; as Emendas n°s 1 O e 11, do Deputado Chico Simões; 
e as Emendas nos 13 a 30, da Deputada Jô Moraes, os quais foram 
encaminhados a esta Comissão para receber parecer, nos termos do 
art. 188, § 2°, do Regimento Interno. 

Saliente-se que o projeto tramita em regime de urgência, em virtude 
de requerimento apresentado pelo Deputado lvair Nogueira, o qual foi 
aprovado em 9/9/2003, conforme prevê o art. 272, 11, do citado 
Regimento. 

Fundamentação 
O Substitutivo no 3, do Deputado Leonardo Quintão, contém objeto 

idêntico ao do Substitutivo no 2, apresentado por esta Comissão, 
especialmente no tocante à cessão de servidores públicos para as 
OSCIPs, com ou sem ônus para a origem, e à absorção de atividades 
e serviços do Estado por essas organizações particulares sem 
finalidade lucrativa. Em razão dessa identidade de conteúdo, o 
Substitutivo n° 3 encontra-se prejudicado pela aprovação do 
Substitutivo n° 2, nos termos do art. 284, V, do Regimento Interno. 

O Substitutivo n° 4, do Deputado Rogério Correia, não obstante 
apresentar elementos inovadores com vistas à disciplina do instituto 
das OSCIPs e à efetiva implementação do termo de parceria, contém 
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algumas disposições que discrepam do espírito original da 
matéria, entre as quais se destaca o comando do art. 13. Este veda 
explicitamente "a absorção de atividades e serviços do poder público 
mediante a celebração do termo de parceria" e permite às OSCIPs 
atuarem apenas em caráter complementar às ações do Estado. 
Ademais, o art. 14 da mencionada proposição atribui ao termo de 
parceria a natureza de contrato de direito público e formula definição a 
nosso ver incompatível com a essência do instituto. Isso porque a 
idéia básica de contrato pressupõe, entre outras características, a 
oposição de vontades ou de interesses entre as partes, o que não 
existe nas relações travadas entre o poder público e as organizações 
particulares qualificadas como OSCIPs. Pelo contrário, os objetivos do 
Estado e dessas instituições particulares são os mesmos, o que afasta 
a possibilidade jurídica de enquadrar o termo de parceria na 
tradicional figura contratual. Acresça-se a isso o fato de o Substitutivo 
no 4 não prever os casos e as situações em que a cessão de 
servidores é passível de ocorrer, o que constitui um dos pontos mais 
importantes da matéria. 

Além disso, restringe consideravelmente o universo das entidades 
particulares a serem qualificadas como OSCIPs pois dele exclui as 
organizações não governamentais que atuam nas áreas de 
assistência social e de saúde, que, conseqüentemente, não podem 
celebrar termo de parceria com o Estado. É o que se verifica da 
redação dada ao art. 2° do mencionado substitutivo, o que nos leva a 
opinar pela rejeição do Substitutivo n° 4. 

Passamos, agora, ao exame das emendas apresentadas ao Projeto 
de Lei n° 8/2003 e ao Substitutivo n° 2, desta Comissão. 

A Emenda no 2 ao Projeto de Lei no 8/2003, da Deputada Marília 
Campos, tem o escopo de exigir procedimento licitatório para a 
celebração do termo de parceria entre o Estado e a OSCIP, 
independentemente do objeto. Tal previsão normativa não se coaduna 
com a índole do instituto denominado termo de parceria, que não 
possui natureza contratual, o que afasta a possibilidade de aplicação 
generalizada do procedimento licitatório. Aliás, a Lei Federal n° 8.666, 
de 1993, que contém normas gerais de licitação e contratação, exige a 
observância do processo licitatório para os ajustes que revestem a 
forma contratual, o que não é o caso do termo de parceria. Assim, 
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opinamos pela rejeição da Emenda no 2. 

As Emendas n°s 3 e 4, da mesma Deputada, acrescentam artigos ao 
projeto original para exigir que a celebração do termo de parceria seja 
precedida de consulta aos Conselhos de Políticas Públicas, além da 
exigência de tais conselhos fiscalizarem a execução do objeto do 
termo de parceria. Ora, disposições de conteúdo idêntico constam nos 
art. 17, I, e 19, "caput", do Substitutivo no 5, que apresentamos ao 
final, o que revela a prejudicialidade dessas emendas parlamentares, 
com fulcro no citado art. 284, V, do Regimento Interno. 

A Emenda no 5, da referida parlamentar, exige licitação para a 
efetivação da parceria entre o Estado e a OSCIP, apresentando 
conteúdo análogo ao da Emenda no 2. Com base na mesma razão 
invocada anteriormente, somos pela rejeição da referida emenda. 

As Emendas n°s 6 e 7, da mesma Deputada, possuem conteúdo 
semelhante e inserem artigos ao projeto original para prever que "o 
deferimento da qualificação não importa no reconhecimento da 
utilidade pública da entidade requerente", a par de submetê-la ao 
processo licitatório para a celebração do termo de parceria. 
Disposição dessa natureza afigura-se-nos incompatível com as 
características das OSCIPs, uma vez que a ausência de finalidade 
lucrativa e a execução de atividades de relevância social são motivos 
bastantes para que sejam declaradas como de utilidade pública, o que 
as habilita a receber benefícios constantes na legislação federal. 
Quanto à necessidade de participação em processos licitatórios, os 
argumentos anteriores são suficientes para justificar o não-
acatamento de tais emendas. 

A Emenda no 8, da referida parlamentar, acrescenta dispositivo ao 
projeto original visando a impedir que as OSCIPs contratem, sob o 
regime da CLT, servidores públicos estaduais e das entidades 
autárquicas e fundacionais, os quais se encontrem afastados de suas 
atividades para tratar de assuntos particulares. Ora, qualquer servidor 
público licenciado para cuidar de interesse privado, embora mantenha 
vínculo empregatício com o poder público, não percebe remuneração. 
Conseqüentemente, nada impede que seja admitido em outro cargo 
público ou em entidade particular, pois o que a Constituição da 
República veda, explicitamente, é a acumulação remunerada de 
cargos, empregos e funções públicas. A proibição que se pretende 
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introduzir no ordenamento estadual não tem fundamento jurídico, 
especialmente por se tratar de organização particular, o que nos leva 
a opinar pela rejeição da Emenda n° 8. 

A Emenda no 9, também da Deputada Marília Campos, acrescenta 
artigo ao projeto original visando a vedar a permuta de bens móveis 
públicos permitidos para uso por outros de igual ou maior valor, além 
de obrigar a OSCIP a recompor o patrimônio do Estado ou responder 
por perdas e danos. Apesar da louvável preocupação com o 
patrimônio público, parece-nos razoável a possibilidade da permuta 
desses bens, desde que haja autorização prévia da autoridade 
competente. Na hipótese de comportamento lesivo aos cofres públicos 
por parte da organização particular, o Estado já dispõe da prerrogativa 
legal de ingressar em juízo para pleitear a devida indenização. Nesse 
ponto, o dispositivo não inova a ordem jurídica, além de trazer 
obstáculos à atuação eficiente da OSCIP. Dessa forma, manifestamo-
nos pela rejeição da Emenda no 9. 

A Emenda no 1 O, da mesma parlamentar, altera a redação do inciso 
VI do art. 4° do Projeto de Lei n° 8/2003. O objetivo primordial é 
vincular a possível remuneração dos administradores, gerentes ou 
diretores das OSCIPs à remuneração do cargo ou função equivalente 
no órgão público da área de atuação correspondente à atividade 
fomentada. Disposição semelhante consta no art. 3°, Vil, do 
Substitutivo no 2, aprovado por esta Comissão, além da previsão 
expressa de comando dessa natureza no Substitutivo n° 5, que 
apresentamos na conclusão desta peça opinativa. Isso revela a 
prejudicialidade da Emenda no 1 O. 

A Emenda no 11, do Deputado Chico Simões, acrescenta artigo ao 
projeto original para estabelecer que os empregados contratados 
pelas OSCIPs não mantêm vínculo empregatício com o poder público, 
inexistindo responsabilidade relativamente às obrigações, de qualquer 
natureza, assumidas por tais organizações particulares. Disposição 
análoga está contida no art. 26 do citado Substitutivo n° 5, o que nos 
leva a declarar a prejudicialidade da referida emenda parlamentar. 

A Emenda no 12, da Deputada Marília Campos, acrescenta 
dispositivo à proposição original com a finalidade de vedar a 
participação de agentes públicos em cargos diretivos das OSCIPs. 
Comando semelhante está previsto no § 6° do art. 12 do Substitutivo 
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As Emendas n°s 13 a 30 são de autoria da Deputada Jô Moraes. A 
Emenda no 13 proíbe as entidades qualificadas como OSCIPs de se 
equipararem às entidades qualificadas como Organizações Sociais, 
além de exigir procedimento licitatório para a aquisição e contratação 
de obras ou serviços com recursos públicos. A primeira parte da 
emenda não se adapta ao perfil que se pretende dar ao instituto das 
OSCIPs, que estão sendo concebidas em Minas Gerais com algumas 
peculiaridades que as distinguem do instituto correspondente no plano 
federal, de forma que o título de OSCIP possa alcançar o maior 
número possível de entidades que desenvolvam atividades sociais, 
segundo o critério da universalidade e o escopo de receber benefícios 
e tratamento legal que propiciem mais eficiência na execução desse 
serviço. Assim, não é incompatível com o instituto em referência a 
equiparação a entidades semelhantes, para fins de benefícios fiscais e 
outros, previstos na legislação federal. 

No tocante à exigência de licitação para a aquisição de bens e a 
contratação de obras ou serviços, cumpre ressaltar que as OSCIPs 
são organizações particulares, estranhas ao aparelho burocrático do 
Estado. Não se trata de órgãos nem de entidades da administração 
indireta, e sim de entidades criadas por particulares para a execução 
de atividades de interesse social. Em razão disso, não estão 
obrigadas a licitar com terceiros, a menos que o façam por 
espontânea vontade. Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição 
da Emenda no 13. 

A Emenda no 14 propõe a modificação do art. 11 do Substitutivo n° 
2, de modo a proibir a cessão de servidor público civil para as 
OSCIPs. Entretanto, a Carta mineira, mais precisamente no§ 13 do 
art. 14, introduzido pela Emenda à Constituição n° 49, de 2001, prevê 
a possibilidade de transferência ou cessão de servidor efetivo ou 
estável para entidades não integrantes da administração indireta. Se 
tal possibilidade está prevista no Estatuto Superior do Estado, norma 
jurídica inferior não pode dispor em sentido contrário, sob pena de 
subverter o princípio constitucional da hierarquia das leis. Assim, 
somos pela rejeição da Emenda no 14. 

A Emenda no 15 propõe a alteração do inciso VI do art. 3° do 
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Substitutivo no 2, determinando a transferência ao Estado do 
acervo patrimonial da OSCIP adquirido com recursos públicos, 
quando esta perder a qualificação. Parece-nos que a redação 
constante no citado substitutivo, que é idêntica à prevista no 
Substitutivo no 5, ao final deste apresentado, é mais adequada, uma 
vez que determina a transferência do bem a outra entidade qualificada 
como OSCIP, que atue na mesma área de atividade social, ou, na 
falta de pessoa jurídica com essas características, ao Estado. Diante 
disso, opinamos pela rejeição da Emenda no 15. 

A Emenda no 16 acrescenta incisos ao art. 4° do Substitutivo no 2, de 
maneira a impedir que as Organizações Sociais - OSs - e as 
fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas 
por órgão público ou por fundações públicas possam ser qualificadas 
como OSCIPs. Ora, nada impede que determinada entidade 
classificada sob o título de OS pelo Governo Federal seja qualificada 
como OSCIP pelo Governo Estadual. Isso porque é da essência do 
instituto em exame a manutenção simultânea de outras qualificações, 
desde que disponha de capacidade operacional para tanto. No tocante 
às entidades criadas por órgão público ou fundações públicas, é 
oportuno salientar que, por ocasião da audiência pública realizada 
nesta Casa para debater o Projeto de Lei n° 8/2003, foi acatada a 
sugestão do representante do Ministério Público que permite que tais 
entidades possam receber o título de OSCIP, contanto que atendam 
aos demais requisitos previstos na lei. Dessa forma, somos pela 
rejeição da Emenda n° 16. 

A Emenda n° 17 modifica e introduz parágrafos ao art. 6° do 
Substitutivo no 2. Sinteticamente, esta emenda prevê a interposição de 
recurso contra o indeferimento do pedido de qualificação, veda o 
reconhecimento da utilidade pública às OSCIPs e limita a 5 anos o 
prazo de validade dessa qualificação. 

Ora, o recurso contra tal indeferimento pode ser impetrado 
independentemente de previsão expressa, uma vez que tal 
prerrogativa está consagrada na legislação mineira que regula o 
processo administrativo, de aplicação genérica nos procedimentos do 
poder público. Quanto à proibição de reconhecimento do título de 
utilidade pública às OSCIPs, manifestamos posicionamento contrário 
anteriormente. A fixação de prazo máximo de validade da qualificação 
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sob comento não se nos afigura medida razoável, pois esse título 
deve ser mantido enquanto a entidade atender aos requisitos 
previstos na lei específica que regula a matéria. A perda do título está 
condicionada a critérios objetivos previstos no projeto e pode resultar 
de processo administrativo, de ofício ou a pedido do interessado, ou 
judicial, neste caso por iniciativa popular ou do Ministério Público, 
assegurado amplo direito de defesa. Por essas razões, somos pela 
rejeição da Emenda no 17. 

A Emenda no 18 propõe a alteração do art. 14 do Substitutivo no 2 e 
tem por objeto central impedir que as OSCIPs absorvam a totalidade 
das atividades desempenhas por órgãos públicos ou unidades 
administrativas. Além disso, prevê que poderão desenvolver e 
executar tão-somente projetos e atividades complementares aos 
realizados pelo órgão estatal parceiro, disposição que, como 
demonstrado anteriormente, contraria a disciplina que se objetiva dar 
ao tema em Minas Gerais. 

Gostaríamos de deixar claro que, no Substitutivo n° 5, que 
apresentamos ao final deste parecer, essa absorção de atividades 
poderá ocorrer de forma parcial, e não em caráter complementar, 
incompatibilidade que nos leva a rejeitar a Emenda no 18. 

A Emenda no 19 tem o escopo de modificar a redação dos arts. 12 e 
13 do Substitutivo no 2. De maneira sintética, a emenda veda a 
equiparação das OSCIPs às Organizações Sociais, exige o 
procedimento licitatório para a contratação de obras e serviços e 
prevê que as entidades qualificadas como OSCIPs terão os mesmos 
direitos tributários que são concedidos às entidades declaradas de 
utilidade pública ou interesse público estadual. Quanto aos dois 
primeiros comandos, que possuem o mesmo teor de emendas 
analisadas anteriormente, somos pela rejeição com base nos mesmos 
motivos já alegados. Em relação à extensão dos direitos tributários 
concedidos às entidades declaradas de interesse público estadual, 
cumpre salientar que inexiste título dessa natureza em Minas Gerais, 
fato que nos leva a rejeitar a Emenda n° 19. 

A Emenda no 20 modifica a redação do § 2° do art. 8° do Substitutivo 
no 2. Determina que a perda da qualificação como OSCIP acarretará a 
rescisão do termo de parceria, indenização ao Estado e impedimento 
de renovação da qualificação por dois anos, contados a partir da 
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publicação do ato que determinar a perda da qualificação. A 
rescisão como conseqüência da desqualificação já consta no citado 
substitutivo. A indenização, se couber, depende do ajuizamento de 
medida judicial específica pelo órgão jurídico do Estado, não sendo 
razoável manter, no texto do projeto, disposição nesse sentido. 
Quanto ao impedimento de renovação da qualificação, comando que 
está inserido no art. 8° do Substitutivo n° 5, que ora apresentamos, o 
que revela a prejudicialidade da Emenda no 20, nos termos do art. 
284, V, do Regimento Interno, caso tal substitutivo seja aprovado 
nesta Comissão. 

A Emenda no 21 propõe a alteração do art. 31 do Substitutivo no 2, 
no intuito de excluir da possibilidade de qualificação como OSCIP as 
entidades que desfrutam do título de Organizações Sociais. O assunto 
já foi objeto de apreciação, quando manifestamos oposição a emenda 
dessa natureza. Somos, portanto, pela rejeição da citada emenda. 

A Emenda n° 22 modifica a redação do art. 15 do Substitutivo n° 2 e 
formula nova definição do instituto denominado termo de parceria. 
Segundo o texto, "o termo de parceria é instrumento de direito público 
utilizado pelo Estado para a celebração de parceria somente com 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos qualificada como 
OSCIP, com o objetivo de promover a melhoria da eficiência e 
qualidade na prestação das atividades de interesse público, do ponto 
de vista econômico, operacional e administrativo". A rigor, a definição 
apresentada substitui o termo "ajuste" por "instrumento de direito 
público", substitui a expressão "vínculo de cooperação" pela 
expressão "celebração de parceria" e acrescenta o elemento eficiência 
ao conceito. Não obstante a novidade dos termos, entendemos que 
essa definição em nada aprimora a proposição, razão pela qual a 
definição prevista no Substitutivo no 2, que ora reproduzimos no 
Substitutivo no 5, afigura-se-nos mais adequada ao instituto, o que nos 
leva a rejeitar a Emenda n° 22. 

A Emenda n° 23 propõe a supressão do art. 28 do Substitutivo n° 2, 
o qual prevê que a OSCIP fará publicar regulamento próprio contendo 
os procedimentos a serem adotados para a contratação de obras e 
serviços. Tal supressão está relacionada com o ponto de vista da 
autora, expressado em emendas anteriormente examinadas, de que 
essas entidades devem sujeitar-se a processo licitatório para a 
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aquisição de bens e contratação de serviços. Ratificando nosso 
posicionamento anterior, entendemos que as OSCIPs, na condição de 
pessoas de direito privado estranhas à administração indireta, não se 
submetem ao procedimento licitatório, razão pela qual não procede a 
supressão do citado preceito. Somos, pois, pela rejeição da Emenda 
n° 23. 

A Emenda n° 24 modifica a redação do art. 18 do Substitutivo no 2, o 
qual atribui à administração pública a prerrogativa discricionária de 
realizar concurso de projetos para a celebração do termo de parceria. 
Entretanto, o dispositivo que ora se pretende modificar foi excluído do 
texto por meio do Substitutivo no 5, que apresentamos ao final deste 
parecer. Isso porque entendemos mais conveniente remeter ao 
Executivo a competência para estabelecer, mediante regulamento, os 
critérios para a realização do processo de seleção. Assim, somos 
conduzidos a rejeitar a Emenda no 24. 

A Emenda no 25 propõe a modificação dos§§ 1° e 2° do art. 17 do 
Substitutivo n° 2. Essencialmente, a emenda torna obrigatória a 
realização do processo seletivo para a celebração do termo de 
parceria, mediante concurso de projetos, sendo que, no substitutivo 
em questão, a utilização desse procedimento constitui mera faculdade 
do poder público. Como foi mencionado anteriormente, o Substitutivo 
no 5, que propomos ao final, suprimiu todos os preceitos referentes ao 
processo seletivo, deixando a cargo do Governador do Estado a 
fixação dos critérios para a realização do certame. Essa antinomia nos 
leva a não acatar a Emenda no 25. 

A Emenda no 26 acrescenta inciso ao art. 21 do Substitutivo no 2, 
reafirmando a exigência de licitação das OSCIPs quando se tratar de 
aquisição de bens e contratação de obras e serviços, nos termos da 
Lei Federal n° 8.666, de 1993. Com base na mesma argumentação 
utilizada anteriormente, somos pela rejeição da citada emenda. 

A Emenda no 27 propõe a modificação do § 2° do art. 25 do 
Substitutivo n° 2 e exige da comissão de avaliação o encaminhamento 
do relatório conclusivo ao Conselho de Políticas Públicas. Tal 
disposição está inserida no § 2° do art. 19 do Substitutivo no 5, o que 
atesta a prejudicialidade da referida emenda. 

A Emenda n° 28 altera a redação do art. 24 do Substitutivo no 2, que 
cuida do julgamento definitivo das propostas no tocante ao processo 
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seletivo. Não obstante a preocupação da ilustre parlamentar com 
a garantia de impetração de recurso contra as decisões da comissão 
julgadora, reafirmamos que todas as disposições relativas ao 
processo de seleção foram eliminadas do texto do projeto, por meio 
do Substitutivo no 5, que ora apresentamos. Diante dessa 
incompatibilidade entre as proposições, somos conduzidos a não 
acatar a Emenda no 28. 

A Emenda n° 29 modifica o § 2° e acrescenta o § 4° ao art. 16 do 
Substitutivo no 2, com a dupla finalidade de: restringir a liberação de 
créditos orçamentários às OSCIPs, a qual deverá ocorrer em duas 
parcelas, sendo liberada uma após a prestação de contas da anterior; 
e estabelecer a duração máxima de dois anos do termo de parceria. 

Embora se revista de elevado cunho moralizador, a proposta 
introduz burocracia na execução do Termo de Parceria, a qual pode 
comprometer a execução do serviço de interesse social. Se a 
proposição prevê vários critérios para controle dessas entidades 
particulares, seja pelo órgão estatal parceiro, seja pelos Conselhos de 
Políticas Públicas ou pelo Ministério Público, não teria sentido o 
estabelecimento de mecanismos que possam acarretar entraves à 
execução do ajuste. Quanto à fixação de prazo para o termo de 
parceria, não nos parece uma medida adequada a esse tipo de ajuste, 
pois, enquanto a OSCIP estiver executando correta e regularmente 
suas atividades, o vínculo com o poder público deve continuar, a bem 
do interesse social. Eventuais irregularidades detectadas pelo órgão 
parceiro poderão acarrretar a rescisão do ajuste, entre outras 
hipóteses previstas na proposição. Assim, manifestamos nosso 
posicionamento contrário à Emenda n° 29. 

A Emenda n° 30 tem por escopo suprimir o inciso I do art. 22 do 
Substitutivo no 2, que considera inaceitáveis como critérios de seleção 
ou de desqualificação o local do domicílio da OSCIP ou a exigência de 
experiência de trabalho da organização no local de domicílio do órgão 
parceiro estatal. Ressaltamos, uma vez mais, que os preceitos 
relacionados ao processo de seleção foram excluídos do Substitutivo 
no 5, ao final deste apresentado. Tal incompatibilidade entre ambas as 
proposições nos leva a rejeitar a Emenda no 30. 

As Emendas nos 31 a 44 são da Deputada Marília Campos e 
incidem sobre o Substitutivo no 2, anteriormente apresentado por esta 
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Comissão. 

A Emenda n° 31 modifica o parágrafo único do art. 2° e determina 
que a entidade deverá demonstrar a dedicação às atividades nele 
previstas mediante a comprovação da execução direta de projetos, 
programas ou planos de ação correlatos. Ora, a redação que se 
pretende dar ao citado dispositivo consta do parágrafo único do art. 2° 
do Substitutivo no 5, que apresentamos ao final deste parecer, ficando 
prejudicada a emenda em questão. 

A Emenda no 32 acrescenta parágrafo ao art. 2° e estabelece que as 
atividades gratuitas de saúde transferidas às OSCIPs deverão 
submeter-se às diretrizes e normas previstas na Lei Federal no 8.080, 
de 1990. Disposição análoga e de alcance mais amplo está prevista 
no § 4° do art. 18 do Substitutivo no 5, que submete o assunto às 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição da República e às 
normas do art. 7° da citada lei federal sobre o Sistema Único de 
Saúde, o que revela a prejudicialidade da Emenda no 32. 

A Emenda no 33 acrescenta, na Seção 11, artigo que estabelece os 
casos de perda da qualificação da OSCIP que dispuser de forma 
irregular dos recursos públicos que lhe forem destinados, que incorrer 
em irregularidade fiscal ou trabalhista, que deixar de apresentar à 
comissão de avaliação os comprovantes de regularidade trabalhista e 
previdenciária e que descumprir o disposto nesta lei. Essas hipóteses 
de perda de qualificação constam expressamente no art. 8° do 
Substitutivo no 5, ficando prejudicada a Emenda no 33, nos termos 
regimentais. 

A Emenda n° 34 propõe a modificação do "caput" do art. 1°, de 
maneira a exigir que a entidade a ser qualificada como OSCIP esteja 
constituída e em atividade há, pelo menos, dois anos. Comando dessa 
natureza está inserido no "caput" do art. 1 o do Substitutivo no 5, o que 
revela a prejudicialidade da citada emenda parlamentar. 

A Emenda n° 35 visa a modificar o § 1° do art. 17, tornando 
obrigatória a realização do processo seletivo por meio de concurso de 
projetos, quando houver possibilidade de mais de uma entidade 
qualificada prestar os serviços sociais objeto do fomento. Cabe-nos 
esclarecer que a referida emenda possui o mesmo objeto das 
Emendas n°s 5 e 24, que receberam parecer pela rejeição. Por uma 
questão de coerência, somos levados a opinar pela rejeição da 
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A Emenda no 36 suprime o art. 13, que estende às entidades 
qualificadas como Organizações Sociais e OSCIPs pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios mineiros, quando 
ocorrer reciprocidade de tratamento, benefícios de natureza tributária 
e de dispensa de licitação. A reciprocidade de tratamento a que se 
refere o mencionado dispositivo está consagrada no Substitutivo no 5, 
pois trata-se de um incentivo à proliferação de entidades dessa 
natureza, o que se coaduna com o princípio da universalidade, para 
fins de qualificação. Entendemos que esse tipo de estímulo, que é 
peculiar à atividade de fomento à iniciativa privada de interesse 
público, deve permanecer no texto da proposição, principalmente por 
envolver o tratamento uniforme a ser dispensado a essas 
organizações particulares pelos entes da Federação. 
Conseqüentemente, opinamos pela rejeição da Emenda no 36. 

A Emenda n° 37 propõe a supressão do art. 12, que equipara as 
OSCIPs às entidades declaradas de utilidade pública ou qualificadas 
como Organizações Sociais. Esta emenda apresenta conteúdo 
análogo ao das Emendas n°s 7, 13 e 19, sobre as quais nos 
manifestamos contrariamente. Para manter a harmonia e a coerência 
do trabalho argumentativo, somos conduzidos a rejeitar a Emenda no 
37, calcados nas mesmas razões anteriormente explicitadas. 

A Emenda n° 38 acrescenta parágrafos ao art. 11 do Substitutivo n° 
2. Em linhas gerais, determina que a cessão de servidores às OSCIPs 
não acarretará a contratação ou nomeação de novos servidores para 
o exercício de função semelhante, além de vedar a participação de 
agentes públicos em cargos diretivos de tais organizações 
particulares. Cumpre salientar que o art. 12 do Substitutivo no 5 
contém previsão análoga a esta, ficando prejudicada a citada emenda. 

A Emenda no 39 acrescenta o § 3° ao art. 3°, no intuito de exigir a 
concordância prévia do poder público para a transferência do 
patrimônio líquido da OSCIP a outra entidade assim qualificada, no 
caso de dissolução da entidade ou de perda da qualificação. 
Comando nesse sentido encontra-se inserido no art. 3°, § 3°, do 
Substitutivo no 5, razão pela qual fica prejudicada a Emenda no 39. 

A Emenda no 40 visa a modificar a redação do art. 33, que 
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estabelece que "os prazos previstos nos arts. 1 o e 5°, 111 e IV, não 
serão exigidos nos dois anos subseqüentes à publicação desta lei". 
Os dispositivos invocados tratam, respectivamente, do prazo de dois 
anos de existência da entidade para obter a qualificação, dos 
balanços patrimoniais dos dois anos anteriores e da declaração de 
isenção do Imposto de Renda dos dois exercícios anteriores, 
documentos que devem estar anexados ao requerimento escrito 
encaminhado ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão. A 
emenda em referência determina que esses prazos não serão 
exigidos no primeiro ano subseqüente à publicação da lei, o que 
restringe consideravelmente o universo das entidades a serem 
qualificadas, além de dificultar a celebração dos termos de parceria. 
Por isso opinamos pela rejeição da Emenda n° 40. 

A Emenda n° 41 modifica a redação dos §§ 1°, 2° e 5° do 
Substitutivo no 2, ao exigir que os resultados atingidos com a 
execução do termo de parceria devem ser analisados pelos 
Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de 
atuação, além de prever a elaboração de relatório semestral pela 
comissão de avaliação. Cabe-nos esclarecer que determinação 
idêntica consta rios §§1° e 2° do art. 19 do Substitutivo no 5, ficando 
prejudicada a citada emenda. 

A Emenda no 42 acrescenta o inciso Vil ao art. 21, de forma a prever 
que, na seleção e no julgamento dos projetos, deverão ser levados em 
conta o cronograma de desembolso, com os respectivos valores, 
referentes aos gastos com pessoal da entidade. Ressaltamos, uma 
vez mais, que as normas relativas ao processo de seleção foram 
excluídas do texto pelo Substitutivo no 5, ficando a cargo do 
Governador do Estado a edição de decreto para a disciplina da 
matéria. Em razão disso, opinamos pela rejeição da Emenda no 42. 

A Emenda no 43 propõe nova redação ao "caput" do art. 18 ao exigir 
a publicação de edital de concurso de projetos para a celebração do 
termo de parceria. Trata-se de emenda de conteúdo idêntico ao da 
Emenda no 35, sobre a qual opinamos contrariamente. Com base na 
mesma argumentação e por uma questão de coerência, somos pela 
rejeição da referida emenda. 

A Emenda n° 44 propõe nova redação para o art. 14, ao estabelecer 
que "as OSCIPs executarão atividades e serviços de unidades 
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administrativas do Poder Executivo de forma a complementar a 
ação estatal, mediante a celebração de termo de parceria". O espírito 
desta é o mesmo da Emenda no 18, que recebeu parecer contrário, 
por ser incompatível com a concepção do instituto em Minas Gerais. 
Para manter a harmonia do texto, somos levados a opinar pela 
rejeição da citada emenda. 

Uma vez analisados os substitutivos e as emendas apresentados 
em Plenário ao Projeto de Lei no 8/2003, cabe-nos agora tecer 
algumas breves considerações para justificar a apresentação do 
Substitutivo no 5, ao final deste parecer. 

Na condição de organizações não governamentais desprovidas de 
finalidade lucrativa, as OSCIPs são organizações de direito privado, 
criadas por particulares para desempenhar atividades de alcance 
social que interessam diretamente ao poder público. É exatamente em 
razão da natureza dessa atividade que o Estado poderá manter 
vínculo de cooperação com essas entidades, mediante o termo de 
parceria, e fomentar a execução do serviço por meio da liberação de 
recursos financeiros e a eventual cessão de servidores. O objetivo por 
excelência dessa parceria é a conjugação de esforços entre os 
setores público e privado para garantir serviços de melhor qualidade 
aos cidadãos, que são os destinatários das ações governamentais. 
Imbuído desse espírito de preocupação com a qualidade e a eficiência 
dos serviços de relevância social e levando em conta as discussões e 
os debates que se travaram nesta Casa Legislativa sobre a matéria, 
nossa intenção é dotar o Estado de uma disciplina normativa 
sistemática a respeito do instituto das OSCIPs e que esteja em 
sintonia com a realidade de Minas Gerais. O legislador não pode 
ignorar os problemas peculiares a cada administração, sobretudo os 
de ordem financeira e orçamentária, nem produzir textos sofisticados, 
incompatíveis com a situação factual. Para tanto, apresentamos o 
Substitutivo no 5, que nos parece a versão mais aprimorada de todas 
as proposições que versam sobre o tema, embora o conteúdo de 
várias emendas anteriormente analisadas estejam abrigadas pelo 
citado substitutivo. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela apresentação do Substitutivo no 

5, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo no 4 e das 

.___ ______ (LS) ---------' 



1169 
Emendas n°s 2; 5 a 10; 13 a 18; 19; 21 a 26; 28 a 30; 35 a 37; 40; 
e 42 a 44, ficando prejudicados o Substitutivo no 3 e as Emendas n°s 
3; 4; 11; 12; 20; 27; 31 a 34; 38; 39 e 41. 

SUBSTITUTIVO N° 5 
Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado 

como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs 
- e dá outras providências. 

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

Da Qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público 
Seção I 

Dos Requisitos 
Art. 1 o - Pode qualificar-se como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público - OSCIP - a pessoa jurídica de direito privado sem 
fins lucrativos constituída há, pelo menos, dois anos, nos termos da lei 
civil, e em atividade, cujos objetivos sociais e normas estatutárias 
atendam aos requisitos previstos nesta lei. 

§ 1 o - Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins lucrativos a 
pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus 
sócios ou associados, conselheiros, Diretores, empregados ou 
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio 
auferidos mediante o exercício de suas atividades e que os aplica 
integralmente na consecução de seu objeto social. 

§ 2° - A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado 
ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta lei. 

Art. 2° - A qualificação instituída por esta lei será conferida, 
observado o princípio da universalidade, à pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos cujos objetivos sociais consistam na 
promoção de, pelo menos, uma das seguintes atividades: 

I - assistência social; 
li -cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 
111 - educação gratuita; 
IV - saúde gratuita; 
V - segurança alimentar e nutricional; 
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente, gestão 
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1170 

IX - experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos 
e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

X - defesa dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 
assessoria jurídica gratuita; 

XI - defesa da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 
democracia e de outros valores universais; 

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias, 
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 
científicos; 

XIII -fomento do esporte amador. 
Parágrafo único - Para os fins deste artigo, a entidade deverá 

demonstrar a dedicação às atividades nele previstas mediante a 
comprovação da execução direta de projetos, programas ou planos de 
ação correlatos ou, ainda, pela prestação de serviços intermediários 
de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor 
público que atuem em áreas afins, na forma do regulamento. 

Art. 3°- Além do disposto no art. 2° desta lei, exige-se, ainda, para a 
qualificação como OSCIP que a pessoa jurídica interessada seja 
regida por estatuto cujas normas prevejam: 

I - a observância, para aplicação de recursos púbicos e gestão dos 
bens públicos, dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da economicidade, da razoabilidade e da 
eficiência; 

11 - a duração do mandato dos conselheiros igual ou inferior a três 
anos; 

111 - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e 
suficientes para coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios 
ou vantagens pessoais, em decorrência da participação nas atividades 
da respectiva pessoa jurídica; 

IV - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente dotado de 
competência para emitir parecer sobre relatórios de desempenho 
financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, 
com a finalidade de subsidiar as atividades dos organismos superiores 
da entidade; 
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V - a transferência, em caso de dissolução da entidade, do 

respectivo patrimônio líquido a outra pessoa jurídica qualificada nos 
termos desta lei, a qual tenha, preferencialmente, o mesmo objeto 
social da extinta, ou, na falta de pessoa jurídica com essas 
características, ao Estado; 

VI - a transferência, na hipótese de a pessoa jurídica perder a 
qualificação instituída por esta lei, do respectivo acervo patrimonial 
disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que 
tiver perdurado a qualificação, bem como dos excedentes financeiros 
decorrentes de suas atividades, a outra pessoa jurídica qualificada 
nos termos desta lei, a qual tenha, preferencialmente, o mesmo objeto 
social, ou, na falta de pessoa jurídica com essas características, ao 
Estado; 

Vil - a limitação da remuneração dos administradores, gerentes ou 
Diretores, quando houver, aos valores praticados pelo mercado na 
região correspondente a sua área de atuação; 

VIII - a definição de normas de prestação de contas a serem 
observadas pela entidade, especificamente: 

a) obediência aos princípios fundamentais de contabilidade e às 
normas brasileiras de contabilidade; 

b) publicidade, por meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, 
do relatório de atividades e das demonstrações financeiras da 
entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS 
e ao FGTS, colocando-as à disposição para exame de qualquer 
cidadão; 

c) realização de auditoria, inclusive por auditores externos 
independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos 
objeto do termo de parceria, conforme previsto em regulamento; 

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem 
pública recebidos pela OSCIP, conforme determinam o art. 73 e 
seguintes da Constituição do Estado; 

IX - a finalidade não lucrativa da entidade, com a obrigatoriedade de 
investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das 
próprias atividades, vedada a distribuição, entre os seus sócios ou 
associados, conselheiros, Diretores ou doadores, de eventuais 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o 
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exercício de suas atividades; 

X - as atribuições da diretoria ou do Diretor; 
XI - a aceitação de novos associados, na forma do estatuto, no caso 

de associação civil; 
XII - a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio 

líquido em qualquer hipótese, até mesmo em razão de desligamento, 
retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade; 

XIII - a natureza social dos objetivos da entidade relativos à 
respectiva área de atuação. 

§ 1 o - É permitida a participação de servidores públicos ou 
ocupantes de funções públicas na composição de conselho de 
OSCIP, vedada a percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer 
título. 

§ 2° - Os conselheiros ou dirigentes de OSCIP não poderão ser 
parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, do Governador 
ou do Vice-Governador do Estado, de Secretário de Estado, de 
Senador ou de Deputado Federal ou Estadual. 

§ 3° - As transferências para outra pessoa jurídica qualificada nos 
termos desta lei, de que tratam os incisos V e VI deste artigo, ficam 
condicionadas à autorização do Estado. 

Art. 4° - Não podem qualificar-se como OSCIPs, ainda que se 
dediquem às atividades descritas no art. 2° desta lei: 

I - as sociedades comerciais; 
11 - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de 

categoria profissional; 
111 - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de 

credos, cultos e práticas devocionais e confessionais; 
IV - as organizações partidárias e assemelhadas e suas fundações; 
V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens 

ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios; 
VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e 

assemelhados; 
VIl - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas 

mantenedoras; 
VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e 

suas mantenedoras; 
IX - as cooperativas; 
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X - as fundações públicas; 
XI - as organizações creditícias que tenham qualquer tipo de 

vinculação com o sistema financeiro nacional, referidas no art. 192 da 
Constituição da República; 

XII - as entidades desportivas e recreativas dotadas de fim 
empresarial. 

Seção 11 
Dos Procedimentos 

Art. 5° - A qualificação como OSCIP será solicitada pela entidade 
interessada ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, por 
meio de requerimento escrito, instruído com cópias autenticadas dos 
seguintes documentos: 

I - estatuto registrado em cartório; 
11 - ata de eleição da diretoria; 
111 - balanços patrimoniais e demonstrativo dos resultados 

financeiros dos dois anos anteriores; 
IV - declaração de isenção do Imposto de Renda dos dois exercícios 

anteriores; 
V - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 
Art. 6° - Recebido o requerimento previsto no art. 5° desta lei, a 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão sobre ele decidirá, no 
prazo de trinta dias. 

§ 1° - No caso de deferimento, a Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão, no prazo de quinze dias, emitirá certificado de 
qualificação da requerente como OSCIP, dando publicidade do ato no 
órgão de imprensa oficial do Estado. 

§ 2° - Indeferido o pedido, a Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão, no prazo referido no § 1 o deste artigo, fará publicar no órgão 
de imprensa oficial do Estado as razões do indeferimento. 

§ 3° - O pedido de qualificação será indeferido caso: 
I - a requerente se enquadre nas hipóteses previstas no art. 4° desta 

lei; 
11 - a requerente não atenda aos requisitos descrttos nos arts. 2° e 3° 

desta lei; 
111 - a documentação apresentada esteja incompleta. 
§ 4° - O deferimento da qualificação importa na declaração de 

utilidade pública da entidade requerente, para todos os fins de direito, 
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e a credencia a participar de processos seletivos para celebração 
de termos de parceria com o poder público no ãmbito das atividades 
indicadas no seu estatuto social. 

§ 5° - O deferimento do título de OSCIP não importa no 
reconhecimento, à entidade qualnicada, de prerrogativa de direito 
público, material ou processual, nem de delegação de atribuições 
reservadas ao poder público. 

Seção 111 
Do Controle 

Art. 7° - As pessoas jurídicas qualificadas como OSCIPs nos termos 
desta lei serão submetidas à fiscalização do Ministério Público, no 
exercício de suas competências legais, e ao controle externo da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que o exercerá 
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 8°- Perderá a qualificação como OSCIP a entidade que: 
I - dispuser de forma irregular dos recursos públicos que lhe forem 

destinados; 
li -incorrer em irregularidade fiscal ou trabalhista; 
111 -descumprir o disposto nesta lei. 
Art. go - Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade 

sindical, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas do 
Ministério Público, desde que amparado por evidência de erro ou 
fraude, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, 
a perda da qualificação da entidade como OSCIP. 

§ 1 o - A perda da qualificação dar-se-á mediante decisão proferida 
em processo administrativo, instaurado na Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão, de ofício ou a pedido do interessado, ou 
judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, nos quais serão 
assegurados a ampla defesa e o contraditório. 

§ 2°- A perda da qualificação como OSCIP importará na rescisão do 
termo de parceria. 

Capítulo 11 
Do Fomento às Atividades 

Art. 10 - Às OSCIPs serão destinados recursos orçamentários e, 
eventualmente, bens públicos necessários ao cumprimento do termo 
de parceria, ressalvadas as hipóteses de inadimplência com o poder 
público ou de descumprimento das condições objeto do acordo. 
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§ 1 o - Os bens de que trata este artigo serão destinados às 

entidades parceiras, dispensada a licitação, mediante permissão de 
uso, consoante cláusula expressa no termo de parceria. 

§ 2° - Caso a OSCIP adquira bem imóvel com recursos provenientes 
da celebração do termo de parceria, este será gravado com a cláusula 
de inalienabilidade. 

Art. 11 - Os bens móveis públicos permitidos para uso da OSCIP 
poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, os quais 
integrarão o patrimônio do Estado. 

Parágrafo único - A permuta de que trata este artigo dependerá de 
prévia avaliação do bem e de expressa autorização do poder público. 

Art. 12 - É facultada ao Poder Executivo a cessão especial de 
servidor civil para OSCIP, com ou sem ônus para o órgão de origem, 
condicionada à anuência do servidor. 

§ 1 º - Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de 
origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a 
ser paga pela OSCIP. 

§ 2º - Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária 
permanente por OSCIP a servidor cedido com recursos provenientes 
do termo de parceria, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao 
exercício de função temporária de direção e assessoria. 

§ 3º - O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer 
jus no órgão de origem. 

§ 4º - Caso o servidor cedido com ônus para o órgão de origem 
deixe de prestar serviços à OSCIP, poderá ser adicionada aos 
créditos orçamentários destinados ao custeio do termo de parceria 
parcela de recursos correspondente à remuneração do servidor, 
desde que haja justificativa expressa da necessidade pela OSCIP. 

§ 5° - A cessão de servidores de que trata este artigo não poderá 
gerar a necessidade de substituição do servidor cedido, nomeação ou 
contratação de novos servidores para o exercício de função idêntica 
ou assemelhada na unidade administrativa cedente. 

§ 6° - É vedada a participação de agentes públicos, a qualquer título, 
em cargos diretivos da OSCIP, excetuados os servidores que lhe 
forem cedidos. 

Art. 13- As entidades qualificadas como OSCIPs ficam qualificadas, 
para todos os efeitos legais, enquanto perdurar a qualificação, como 
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entidades de utilidade pública ou como Organização Social. 

Art. 14 - São extensíveis, no âmbito do Estado, os efeitos dos arts. 
6°, § 4° e 1 O, § 12 , desta lei às entidades qualificadas como 
Organização Social ou OSCIP pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos municípios, desde que a legislação dos demais entes 
federados guarde reciprocidade com as normas desta lei. 

Art. 15 - As OSCIPs poderão absorver parcialmente atividades e 
serviços de órgãos e entidades do Poder Executivo, mediante a 
celebração de termo de parceria, na forma prevista nos arts. 16, 17 e 
18. 

Capítulo 111 
Do Termo de Parceria 

Seção I 
Dos Requisitos 

Art. 16 · Fica instituído o termo de parceria, assim considerado o 
ajuste passível de ser firmado entre o poder público e as entidades 
qualificadas como OSCIPs, destinado à formação de vínculo de 
cooperação entre as partes para o fomento e a execução das 
atividades de interesse público previstas no art. 2° desta lei. 

Art. 17 · A celebração do termo de parceria será precedida de: 
I · consulta aos conselhos de políticas públicas das áreas de 

atuação da entidade; 
11 · comprovação, pela OSCIP, da sua regularidade fiscal e de 

suficientes condições para o exercício das atividades que constituem 
o seu objeto social e apresentação das certidões negativas de débitos 
junto ao INSS e ao FGTS e de relatório circunstanciado das atividades 
sociais desempenhadas pela entidade no exercício imediatamente 
anterior à apresentação da proposta do termo de parceria; 

§ 1 o - Quando houver possibilidade de mais de uma entidade 
qualificada prestar os serviços sociais objeto do fomento, poderá ser 
realizado processo seletivo, nos termos do regulamento. 

§ 2° - No caso de impossibilidade de execução do disposto no § 1 o 

deste artigo, a celebração do termo de parceria será precedida de 
publicação, no órgão de imprensa oficial do Estado, de minuta de 
termo de parceria e de convocação pública para apresentação de 
entidades interessadas. 

Art. 18 · O termo de parceria firmado entre o poder público e a 
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I - o objeto social da entidade, com a especificação de seu programa 
de trabalho; 

li -a especificação técnica detalhada do bem, do projeto, da obra ou 
do serviço a ser obtido ou realizado; 

111 - as metas e os resultados a serem atingidos pela entidade e os 
respectivos prazos de execução ou cronogramas; 

IV - os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem 
utilizados mediante a incorporação de indicadores de resultados; 

V - a previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu 
cumprimento, estipulando, item por item, as categorias contábeis 
usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e dos 
benefícios de pessoal a serem pagos a seus Diretores e empregados 
com recursos oriundos ou vinculados ao termo de parceria; 

VI - as obrigações da OSCIP, entre as quais a de apresentar ao 
poder público, ao término de cada exercício, relatório sobre a 
execução do objeto do termo de parceria, contendo comparativo 
específico das metas propostas com os resultados alcançados e da 
prestação de contas dos gastos e das receitas efetivamente 
realizados, independentemente das previsões mencionadas no inciso 
V deste parágrafo; 

VIl - a publicação, no órgão de imprensa oficial do Estado, a cargo 
do órgão público signatário, do extrato do termo de parceria, do 
demonstrativo da execução física e financeira e de prestação de 
contas, conforme modelo simplificado estabelecido em decreto, 
contendo os dados principais da documentação obrigatória constante 
no inciso VI deste parágrafo, sob pena de não-liberação dos recursos 
previstos no termo de parceria; 

VIII - a rescisão, cominada expressamente para os casos de 
infração aos dispositivos desta lei e para os demais casos que 
especificar. 

§ 2° - Os créditos orçamentários assegurados às OSCIPs serão 
liberados de acordo com o cronograma de desembolso previsto no 
termo de parceria. 

§ 3° - É lícita a vigência simultânea de um ou mais termos de 
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§ 4° - O termo de parceria celebrado com OSCIP que tenha por 
objeto social a promoção de saúde gratuita deverá observar os 
princípios do art. 198 da Constituição da República e do art. r da LE~i 
Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

Seção 11 
Do Acompanhamento e da Fiscalização 

Art. 19 - A execução do objeto do termo de parceria será 
acompanhada e fiscalizada por órgão do poder público afeto à área de 
atuação correspondente à atividade fomentada e pelos conselhos de 
políticas públicas das áreas correspondentes de atuação. 

§ 1 o - Os resultados atingidos com a execução do termo de parceria 
devem ser analisados, no mínimo, semestralmente por comissão de 
avaliação, composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a 
OSCIP, que incluirá representantes indicados pela Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão e pelos conselhos de políticas 
públicas das áreas correspondentes de atuação. 

§ 2° - A comissão encaminhará relatório semestral conclusivo sobre 
a avaliação realizada à autoridade competente e ao conselho de 
política pública da área correspondente de atuação. 

§ 3° - Os termos de parceria destinados ao fomento de atividades 
nas áreas de que trata esta lei estarão sujeitos aos mecanismos de 
controle social previstos na legislação. 

§ 4º - O órgão do poder público previsto no "caput" poderá, na forma 
do termo de parceria, designar supervisor para participar, com ou sem 
poder de veto, de decisões da entidade fomentada relativas ao termo 
de parceria. 

§ 5° - À comissão de avaliação serão apresentados, no minimo, a 
cada seis meses os comprovantes de regularidade trabalhista e 
previdenciária da entidade parceira. 

Art. 20 - Os responsáveis pela fiscalização do termo de parceria, ao 
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na 
utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização 
parceira, darão imediata ciência do fato ao Tribunal de Contas do 
Estado e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade 
solidária. 
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Art. 21 - Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 21 desta 

lei, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos 
de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao 
Ministério Público e à Advocacia-Geral do Estado, para que requeiram 
ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da 
entidade e o seqüestro dos bens de seus dirigentes, bem como de 
agente público ou terceiro, que possam haver enriquecido ilicitamente 
ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas 
consubstanciadas na Lei Federal n. 0 8.429, de 2 de junho de 1992, e 
na Lei Complementar Federal no 64, de 18 de maio de 1990. 

§ 1º - O pedido de seqüestro será processado de acordo com o 
disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. 

§ 2~ - Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e 
o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo 
demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados 
internacionais. 

§ 3º - Até o término da ação, o poder público permanecerá como 
depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis 
e velará pelo prosseguimento das atividades sociais da OSCIP. 

Art. 22 - A OSCIP fará publicar, no prazo máximo de trinta dias 
contados da assinatura do termo de parceria, regulamento próprio, 
contendo os procedimentos a serem adotados para a contratação de 
obras e serviços, bem como para compras com o emprego de 
recursos provenientes do poder público, observados os princípios 
estabelecidos no inciso I do art. 3° desta lei. 

Capítulo IV 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 23 - É vedada à entidade qualificada como OSCIP qualquer tipo 
de participação em campanha de interesse político-partidário ou 
eleitoral. 

Art. 24 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
permitirá, mediante requerimento dos interessados, acesso a todas as 
informações pertinentes às OSCIPs. 

Art. 25 - As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos 
qualificadas com base em outros diplomas legais poderão qualificar-se 
como OSCIPs, observados os requisitos estabelecidos nesta lei. 

Art. 26 - Os empregados contratados por OSCIP não guardam 
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qualquer vínculo empregatício com o poder público, inexistindo 
também qualquer responsabilidade relativamente às obrigações, de 
qualquer natureza, assumidas pela OSCIP. 

Art. 27 - Os prazos previstos nos arts. 1º e 5º, 111 e IV, não serão 
exigidos nos dois anos subseqüentes à publicação desta lei. 

Art. 28 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Fábio Avelar - Paulo Piau -

Leonardo Quintão- Marília Campos (voto contrário). 



BELO HORIZONTE,QUINTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 
2003 

ATAS 

ATA DA 100a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 18/11/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

1181 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nos 1.246 a 1.251/2003 - Requerimentos 
n°s 1.826 a 1.848/2003 - Proposições não Recebidas: Requerimentos 
da Comissão de Direitos Humanos e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
- Comunicações: Comunicações dos Deputados Alencar da Silveira 
Jr., Wanderley Ávila (2) e Dalmo Ribeiro Silva (2) 'Oradores Inscritos: 
Discursos do Deputado Wanderley Ávila, da Deputada Ana Maria 
Resende e do Deputado Jayro Lessa - Questões de ordem -
Discursos dos Deputados Carlos Pimenta e Doutor Viana - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes; 
Decisão da Presidência - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência -
Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do 
Deputado Rogério Correia; questão de ordem; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos - Requerimento do 
Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do Deputado Miguel 
Martini; questão de ordem - Encerramento- Ordem do dia. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro 
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Milton - Leonardo Moreira -
Lúcia Pacífico - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia -

~-----------~------------~ 



1182 
Maria Tereza Lara- Marília Campos- Mauro Lobo - Miguel Martini 
- Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - 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) - Às 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. 

1• Parte 
1 • Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Alberto Pinto Coelho, 2°- Secretário "ad hoc", procede 

à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa 
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .246/2003 
Declara de utilidade pública a ASCOSPAR -Associação Comunitária 

de Saúde de Paraopeba e Região, com sede no Município de 
Paraopeba. 

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

Associação Comunitária de Saúde de Paraopeba e Região, com sede 
no Município Paraopeba. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2003. 
Arlen Santiago 
Justificação: A Associação Comunitária de Saúde de Paraopeba e 
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Região, fundada em 25/5/99, não tem fins lucrativos e atua na 
área de saúde. Tem por objetivo precípuo interagir com entidades, 
buscando o direito de saúde a todos, com tratamentos dignos e 
acessíveis, bem como incentivar a ampliação da unidade hospitalar, 
proporcionando maior concentração de atendimento à comunidade 
regional, descentralizando assim os grandes centros. 

Dados esses esclarecimentos, estamos confiantes em que os 
colegas parlamentares dispensarão acolhida ao projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.247/2003 
Regulamenta o § 8° do art. 18 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas 
Gerais, incorporando a especialidade homeopatia na prestação de 
serviços de saúde na rede estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado disponibilizará a especialidade homeopatia em 

todos os níveis de atenção à saúde, primário, secundário e terciário, 
com cronograma de expansão progressiva de suas ações, visando ao 
atendimento da demanda por essa especialidade médica nas 
unidades de saúde do SUS do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2° - O Poder Executivo, através do órgão estadual competente, 
adotará as medidas necessárias para garantir o acesso aos 
medicamentos homeopáticos aos usuanos que demandam 
atendimento na rede de saúde do SUS do Estado. 

Art. 3° - O órgão estadual competente adotará as medidas 
necessárias para dotar a rede estadual de prestação de serviços de 
saúde dos recursos humanos, materiais e equipamentos visando a 
garantir o acesso da população usuária dos serviços de homeopatia. 

§ 1 o - O órgão estadual competente promoverá concursos públicos 
para homeopatas - médicos, veterinários, farmacêuticos e dentistas -
e para profissionais de nível técnico, visando a suprir com recursos 
humanos a demanda dos serviços de homeopatia na rede estadual do 
SUS do Estado do Minas Gerais. 

§ 2° - O órgão estadual competente fará convênio para estágio 
supervisionado, remunerado ou não, com entidades e instituições 

L------------~------------~ 



1184 
legalmente autorizadas para esse fim, com o intuito de oferecer 
campo prático de treinamento na rede estadual do SUS para esses 
profissionais. 

§ 3° - O órgão estadual competente fará convênio com instituições 
legalmente autorizadas em formação profissional de homeopatas com 
vistas à capacitação permanente dos homeopatas na rede estadual de 
saúde, visando a prepará-los para a função de supervisor dos 
estagiários e também para aprimoramento técnico-científico dos 
homeopatas. 

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com 
os municípios, objetivando implantar os serviços definido nesta lei. 

Art. 5° - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003. 
Chico Simões 
Justificação: A homeopatia é um sistema terapêutico que tem como 

base o principio da semelhança, enunciado por Hipócrates no século 
IV a.c. e desenvolvido por Samuel Hahnemann, no século XVIII, após 
extensos estudos e reflexões baseados na observação clínica e em 
experimentos realizados na época. Hahnemann sistematizou os 
princípios filosóficos e doutrinários da homeopatia em suas obras 
"Organon da Arte de Curar" e "Doenças Crônicas" e, a partir daí, essa 
especialidade experimentou uma grande expansão por várias regiões 
do mundo, estando hoje, firmemente implantada em diversos países 
da Europa, da América e da Ásia. 

No Brasil, a homeopatia foi introduzida com a chegada de Benoit 
Mure, em 1840, tornando-se rapidamente uma opção de tratamento à 
medicina oficial vigente na época, para grandes parcelas da 
população. Até as primeiras décadas desse século, verificou-se um 
grande crescimento da homeopatia, com a criação do Instituto 
Hahnemanniano do Brasil, no Rio de Janeiro, que se tornou a primeira 
escola de formação de médicos homeopatas no Brasil. A partir de 
então, durante aproximadamente cinco décadas, a medicina 
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homeopática passou por um período de declínio e retração em 
nível mundial, motivado, entre outros fatores, pelo advento da era 
pasteuriana na medicina. 

Na década de 70 do século passado, inicia-se um novo movimento 
de expansão da homeopatia, em consonância com o crescimento dos 
questionamentos a respeito do paradigma biomecânico que embasa a 
medicina oficial e com a insatisfação de parcelas cada vez maiores da 
população com a forma de organização da atenção médica. Em 1977, 
a Assembléia Geral de Saúde da OMS aconselha a utilização das 
práticas não convencionais de saúde a partir do ano 2000 em todos os 
países (Resolução no 30.49 de 1977). Em 1979, a homeopatia é 
reconhecida como especialidade médica pela Associação Médica 
Brasileira - AMB -, e é fundada a Associação Médica Homeopática 
Brasileira - AMHB. 

Na segunda metade da década de oitenta, políticos de saúde 
progressistas, iniciam a implantação de programas de homeopatia nos 
serviços públicos de saúde. O Conselho Federal de Medicina, em 
1980, a inclui no rol de suas especialidades. Em 1985, é celebrado um 
convênio plurinstitucional entre o INAMPS, a FIOCRUZ, a UERJ e o 
IHB, que representou o sinal verde oficial para a institucionalização da 
terapêutica homeopática nos serviços da rede pública de saúde. 
Nesse mesmo ano, em ordem de serviço do INAMPS são criados seis 
ambulatórios de homeopatia, entre eles o do PAM 13 de Maio, 
primeiro serviço de homeopatia na rede pública do Rio de Janeiro. 

Em 1986, as resoluções finais da VIII Conferência Nacional de 
Saúde recomendam a introdução de práticas alternativas de saúde, 
entre elas a . homeopatia, na rede pública de atendimento. A 
Constituição de 1988 estabelece a incorporação das medicinas 
alternativas como recursos terapêuticos válidos e elegíveis como 
direito de cidadania. Ainda nesse ano, a Comissão lnterministerial de 
Planejamento e Coordenação, que abrangia os Ministérios da Saúde, 
da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e do Planejamento, 
publica a Resolução n° 4/88, de 8/3/88, na qual fixa as primeiras 
diretrizes para a implantação do atendimento médico homeopático nos 
serviços públicos e para a implementação da prática homeopática nas 
unidades federadas do SUS (antigo SUDS). 

Em 1989, a AMHB passa a fazer parte do Conselho de 
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Especialidades da AMB, e, em 1990, é realizado o primeiro 
concurso para concessão de Título de Especialista em Homeopatia, 
com respaldo da AMB e do CFM. Com isso, a homeopatia deixa de 
ser terapêutica alternativa, para estabelecer-se como especialidade 
médica. 

Diante do quadro exposto, pode-se observar que o processo de 
institucionalização da homeopatia no Brasil, embora tenha encontrado 
muitos entraves e contratempos, vem ocorrendo de forma a integrá-la 
no conjunto das instituições e das práticas médicas desenvolvidas no 
País; contudo, Minas Gerais pouco tem avançado com relação à 
ampliação dessa especialidade na rede pública: os serviços estão 
dispersos e as ações se dão mais em virtude do mérito pessoal de 
alguns profissionais, do que de uma decisão política e institucional no 
sentido de sua implementação. 

Em 1990 é criada a Comissão de Saúde Pública da AMHB, formada 
por médicos homeopatas que atuam na rede pública de vários 
Estados do País, cujos objetivos são: desenvolver trabalhos de 
pesquisa e prestar assessoria técnica junto aos serviços da rede 
pública; participar e promover discussões inerentes à implantação e à 
implementação dos serviços; fomentar o fortalecimento e a 
socialização da homeopatia. Para alcançar tais objetivos, essa 
comissão vem promovendo regularmente, desde 1993, um fórum de 
debates com os profissionais homeopatas que atuam na rede pública 
em todo o País. 

Uma avaliação preliminar do atendimento homeopático na rede 
pública do País, realizada pela Comissão de Saúde Pública acima 
citada, evidenciou os principais problemas enfrentados no dia-a-dia 
dos serviços de saúde: número insuficiente de profissionais 
qualificados, desestruturação do SUS, dificuldade de acesso à 
medicação homeopática, demanda reprimida e a falta de decisão 
política, nos diferentes níveis de gestão, para assegurar a implantação 
e a continuação dos serviços de homeopatia na rede. Por outro lado, 
eficiência, resolutividade, baixo-custo, demanda crescente e 
satisfação dos usuários são algumas das conclusões de pesquisas 
que mostram as vantagens da homeopatia no SUS. 

Na tentativa de superar essas dificuldades, foram sugeridos pelos 
profissionais de saúde que responderam ao questionário a realização 
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de concursos públicos, o desenvolvimento de trabalhos de 
educação e divulgação da homeopatia, a distribuição gratuita de 
medicamentos, a integração com outros profissionais de saúde, uma 
política específica para o funcionamento da homeopatia e, a melhoria 
da rede pública de saúde como um todo. 

Com a criação do SUS, a partir de 1988, os municípios passaram a 
ter maior autonomia para a execução dos serviços e a definição das 
políticas de saúde, levando em consideração as suas peculiaridades. 
Com isso, os trabalhos de coordenação do atendimento à saúde, 
tradicionalmente ligados às Secretarias de Estado, vem 
redirecionando sua atuação para a prestação de serviços de 
assessoria e acompanhamento da implantação, da implementação e 
da execução de modelos assistenciais que atendam às necessidades 
dos municípios, procurando fornecer subsídios técnicos que embasem 
tais iniciativas. 

A decisão de implantar um programa de atendimento homeopático 
na rede pública de saúde deve levar em conta alguns parâmetros 
ligados diretamente à estruturação dos serviços de atenção à saúde, 
tais como: eficiência dos procedimentos, recursos tecnológicos 
envolvidos, custos de implantação e manutenção do programa, 
resolutividade, satisfação da clientela e outros mais. 

Em vista do atual panorama da saúde pública brasileira, de recursos 
escassos e necessidades crescentes dos usuários do sistema, é 
importante que as questões acima colocadas sejam adequadamente 
solucionadas, permitindo uma otimização dos recursos disponíveis e 
uma resposta eficiente às demandas da clientela. Nesse sentido, a 
proposta de trazer a homeopatia para dentro dos serviços da rede de 
saúde pública pode representar uma iniciativa adequada a essa 
realidade, pois: possui tecnologia adequada à satisfação das 
necessidades de saúde da população, a um custo de financiamento 
condizente com as condições socioeconômicas e culturais do País; 
tem-se mostrado de grande aceitação nos locais onde já está 
implantada; a visão que a homeopatia possui do ser humano permite 
que os valores inerentes à prática médica integral possam ser 
revitalizados, garantindo um vínculo importante para o paciente; a 
homeopatia possibilita o resgate da relação médico-paciente, a 
promoção da saúde, a prevenção de doenças e a "desmedicalização" 
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e amplia a percepção que o indivíduo possui de si mesmo e do 
meio em que está inserido; está legitimada junto a entidades de classe 
como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica 
Brasileira, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Conselho 
Federal de Farmácia e também junto à população. 

Finalizando, cabe mencionar que em maio de 2002 em Genova, a 
Organização Mundial de Saúde apresentou um documento em apoio e 
incentivo a políticas de saúde na área de medicina complementar e· 
medicinas tradicionais. Esse documento apresenta como objetivo: o 
incentivo à integração dessas práticas no sistema nacional de saúde; 
a promoção da segurança, da eficácia e da qualidade por meio da 
capacitação técnica e da normatização dos seus serviços; melhoria do 
acesso para a população menos favorecida e seu uso racional pelos 
profissionais e pelo usuário. 

Em vista desse documento, a partir do segundo semestre de 2002, a 
Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde, por meio da 
área da Promoção da Saúde, iniciou um levantamento na rede do 
SUS, identificando alguns serviços que oferecem aos usuários algum 
tipo de prática em medicina complementar. Além disso, essa mesma 
área do Ministério da Saúde, em documento para discussão 
apresentado na 111 Conferência Regional Latino Americana de 
Promoção da Saúde e Educação para a Saúde (São Paulo 2002}, 
reconhece que, apesar de avançado em seus princípios, o SUS ainda 
guarda em seu modelo de atenção, uma perspectiva fortemente 
pautada nos fundamentos da biomedicina e propõe, como uma das 
estratégias de ação de uma Política Nacional de Promoção da Saúde, 
a incorporação de outras práticas e racionalidades. E é em vista dessa 
concepção de rever o nosso modelo assistencial que propomos a 
criação de mecanismos que possibilitem o desenvolvimento e a 
sustentabilidade das ações e dos serviços de homeopatia no Sistema 
Único de Saúde. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .248/2003 
Declara de utilidade pública o Grupo AR - Ação Renovadora, com 

sede no Município de Divinópolis. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo AR Ação 

Renovadora, com sede no Município de Divinópolis. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Domingos Sávio. 
Justificação: O Grupo AR - Ação Renovadora, com sede no 

Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos que 
tem por objetivos precípuos contribuir para a formação de consciência 
sobre as mais variadas questões ambientais do município e da região, 
bem como de todo o planeta; contribuir para a preservação e 
conservação do patrimônio natural e cultural; planejar, promover e 
realizar campanhas educativas, concursos, exposições, pesquisas, 
publicações, reuniões, seminários e outras atividades semelhantes, a 
fim de difundir conhecimentos teóricos e práticos acerca das mais 
variadas questões ambientais. Ademais, está em pleno funcionamento 
há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas 
e não remuneradas pelo exercício de suas funções. Visto que a 
entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a declaração 
de utilidade pública que se lhe pretende outorgar. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .249/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Sem Teto de 

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

Teto de Conselheiro Lafaiete, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2003. 
José Milton 
Justificação: O reconhecimento por esta Casa Legislativa da 
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Associação dos Sem Teto de Conselheiro Lafaiete, com sede 
nesse município, como entidade de utilidade pública possibilitará que 
a citada instituição dê continuidade ao importante trabalho que já 
desenvolve, especialmente no apoio às famílias carentes na aquisição 
da casa própria. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.250/2003 
Institui o Dia Estadual do Voluntariado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o primeiro domingo de dezembro como Dia 

Estadual do Voluntariado. 
Parágrafo único - As ações alusivas à data compreendem a 

realização de campanhas e outras atividades que visem a estimular a 
participação da sociedade em trabalhos voluntários. 

Art. 2° - Para a realização das atividades mencionadas nesta lei, o 
Poder Executivo poderá celebrar acordos com os municípios e as 
entidades organizadas da sociedade que se interessarem. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Mauro Lobo 
Justificação: Com este projeto, pretendemos mobilizar vanos 

segmentos da sociedade, como empresas, escolas, universidades e 
meios de comunicação, para que se organizem e promovam ações 
em benefício da comunidade. Além disso, buscamos estimular o 
espírito de cidadania e participação, fazer nascer projetos de ação 
social de caráter permanente e incentivar as empresas a apoiar seus 
voluntários. 

O dia 5 de dezembro foi escolhido como o Dia Internacional do 
Voluntário para o Desenvolvimento Econômico e Social, em 1985, por 
meio de resolução da ONU, com o objetivo de incentivar a 
participação voluntária em todo o mundo. Diversas entidades, entre 
elas o Conselho de Cidadania Empresarial e Voluntários das Gerais 
do Sistema FIEMG, têm se empenhado em gerar ações em diversas 
áreas, tais como educação, formação profissional, preservação do 
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meio ambiente, cultura, lazer, esporte, saúde, defesa de direitos e 
outros. 

Em nosso Estado, é oportuna uma reflexão sobre a importância da 
participação voluntária a fim de que se consiga uma expressiva 
mudança de valores, hábitos e costumes na sociedade. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.251/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Farol Brasil - Lighthouse -, 

com sede no Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Farol Brasil 

- Lighthouse -, com sede no Município de Contagem. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Vanessa Lucas 
Justificação: A Associação Farol Brasil, sem fins lucrativos, possui 

como objetivo primordial prestar assistência social às pessoas 
carentes e o faz, sobretudo, por meio de criação de núcleos de 
assistência nas áreas de saúde e educação. 

Além das atividades que abrangem as áreas mencionadas, promove 
a criação de oficinas artesanais e microindústrias, buscando sempre o 
desenvolvimento do Bairro Fonte Grande, em Contagem. 

Promove, também, cursos profissionalizantes, preocupando-se, 
assim, com a integração social e a formação profissional dos jovens e 
adultos carentes do município. 

Pelos bons serviços prestados pela referida associação à 
coletividade e por apresentar os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, é que contamos com a anuência dos nobres 
colegas ao título declaratório que se lhe pretende outorgar. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1 .826/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado 
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voto de congratulações com o Sr. Carlos Alberto Pereira da Silva, 
Juiz de Direito, pela promoção por merecimento para a Comarca de 
Poços de Caldas.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N° 1.827/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Raimundo Cândido 
Júnior pela eleição para o cargo de Presidente da OAB - Seção Minas 
Gerais. (-À Comissão do Trabalho.) 

N° 1.828/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário Extraordinário para o 
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de 
Minas com vistas à realização de audiência pública da Secretaria na 
região de Capelinha, com a finalidade que menciona. (- À Comissão 
de Assuntos Municipais.) 

N° 1.829/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao 
Secretário da Fazenda com vistas à reativação da agência fazendária 
de Capelinha.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N° 1 .830/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente e ao 
Diretor-Geral do IGAM com vistas à agilização de estudos para 
concessão de outorgas de direito de uso de recursos hídricos na 
região cafeicultora de Capelinha.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

N" 1.831/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando seja formulado apelo ao Ministro da Agricultura com vistas 
a que sejam realizados estudos para a instalação de posto 
meteorológico na região de Capelinha. 

N" 1.832/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao 
Secretário de Agricultura com vistas a que sejam realizados estudos 
para dotar a região de Capelinha de unidade de pesquisa da EPAMIG 
e a que sejam reforçados os quadros técnicos da EMATER. (-
Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 1 .833/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas 
a que sejam realizados estudos para converter em estadual a estrada 
que liga as sedes dos Municípios de Capelinha e Angelândia. (- À 
Comissão de Transporte.) 
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No 1.834/2003, da Comissão de Participação Popular, 

solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento e 
Gestão com vistas a que seja interrompida a desocupação dos 
prédios públicos da Praça da Liberdade. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

N° 1.835/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a que seja 
elaborado o Plano Estadual de Educação, em cumprimento à Lei no 
10.171, de 2001. 

N° 1.836/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário da Cultura com vistas à inclusão 
da proposta de gestão administrativa que encaminha na revisão anual 
do PPAG. (-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 1.837/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social e 
Esportes com vistas a que priorize, entre as diretrizes do Programa 
Primeiro Emprego, a criação de oportunidades de ingresso no 
mercado de trabalho para alunos concluintes do ensino médio na rede 
pública.(- À Comissão do Trabalho.) 

N° 1 .838/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente da República e ao Ministro da 
Integração Nacional com vistas à extensão da classificação de semi-
árido a todos os municípios mineiros da SUDENE e seja formulado 
apelo à Defesa Civil da União com vistas a que permita a perfuração 
de poços, a distribuição de água e a construção de pequenas 
barragens. 

N° 1.839/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao 
aditamento do convênio entre o Estado de Minas e a COPASA-MG 
para perfurar e equipar poços e distribuir água. 

No 1 .840/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que 
se dê, nas ações de educação ambiental voltadas para a recuperação 
e preservação de nascentes, maior ênfase ao trabalho pedagógico 
com as populações de bairros populares, vilas e favelas. 

No 1.841/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo aos Secretários de Meio Ambiente e da Fazenda 
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com vistas a que firmem convemo de cooperação técnica e 
operacional a fim de impedir que contribuintes e empreendedores 
inadimplentes com uma dessas Secretarias obtenham licenças e 
registros na outra. 

N° 1.842/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas a 
que se realizem os estudos técnicos para a demarcação da área da 
serra do Cabral, a fim de que se efetive o seu tombamento. (-
Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 1 .843/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DNIT com vistas à 
construção de trincheira sob o Anel Rodoviário, ligando o Bairro das 
Indústrias à Av. Teresa Cristina. 

N" 1.844/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DNIT com vistas à instalação 
de passarelas e redutores eletrônicos de velocidade na BR-040, no 
trecho Belo Horizonte - Sete Lagoas. (- Distribuídos à Comissão de 
Transporte.) 

N° 1.845/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo à Contadoria-Geral da Secretaria da Fazenda 
com vistas a que sejam divulgados os dados da execução 
orçamentária relativos às políticas públicas do Estado. 

N" 1 .846/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas à inclusão 
do Posto Fiscal da Mutuca na relação dos postos fiscais a serem 
reformados no ano de 2004. (- Distribuídos à Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

N° 1.847/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à discussão 
prévia, com o Conselho Estadual de Saúde, das políticas de saúde a 
serem implementadas.(- À Comissão de Saúde.) 

N° 1.848/2003, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à 
obtenção de cópia do convênio celebrado entre o IEF e a CENIBRA, 
para o desenvolvimento do Programa de Fomento Florestal, e de 
informações sobre a doação de veículos da CENIBRA para o IEF. (- À 
Mesa da Assembléia.) 
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Proposições não Recebidas 

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso I do art. 
284, do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes 
proposições: 

REQUERIMENTOS 
Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado apelo 

ao Chefe da Polícia Civil do Estado com vistas à instalação de uma 
Delegacia Especializada de Atenção à Mulher no Município de 
Governador Valadares. 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Belo Horizonte pelos 70 anos de sua fundação. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Alencar da Silveira Jr., Wanderley Ávila (2) e Dalmo Ribeiro Silva (2). 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley Ávila. 
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, demais membros da 

Mesa, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, conversávamos, ainda há 
pouco, com os ilustres e combatentes Deputados Fábio Avelar e Biel 
Rocha, que já hipotecaram apoio e solidariedade à causa que nos faz 
ocupar a tribuna na tarde de hoje. Obrigado, Deputados Fábio Avelar 
e Biel Rocha. 

Hoje, 2°-Secretário, Deputado Luiz Fernando Faria, na nossa 
querida cidade de Pirapora, às margens do Velho Chico, acontece a 
VI Semana da Educação e o I Semanário Temático de Educação e 
Geografia. Já podemos afirmar, sem receio de incorrermos em erro, 
que a UNIMONTES é uma das maiores universidades do País. Tive o 
privilégio e o orgulho de formar-me naquela universidade, quando os 
cursos ainda eram poucos. Hoje, graças ao trabalho de centenas de 
professores com graduação, pós-gradução e mestrado, temos outra 
realidade. Ressalto o trabalho da Profa. Andréa Narciso, Diretora do 
"campus" da UNIMONTES em Pirapora. Ela sustenta o evento em 
Pirapora, que teve início ontem e terminará amanhã. 

Deveríamos estar naquela cidade, pois iríamos apresentar uma 
palestra sobre educação e revitalização do rio São Francisco e sua 
bacia, além de tratar da sua transposição, mas, diante do 
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compromisso de estar aqui hoje, como Deputado da base do 
Governo, não nos foi possível fazê-lo. 

Porém, foi bom que isso acontecesse, visto que podemos aproveitar 
para homenagear o corpo de funcionários da Assembléia Legislativa. 
Quando chegamos à Assembléia, em 1971, começamos nosso 
trabalho na Comissão de Meio Ambiente. Entramos em contato com 
nossos assessores e, ao fundarmos a CIPE São Francisco, àquela 
época, contamos com a orientação do Dr. Eduardo, hoje Secretário-
Geral da Mesa. Homenageio o corpo técnico desta Casa nas pessoas 
de três funcionários, que, no primeiro momento, assessoraram-nos na 
Comissão de Meio Ambiente: Pedro Garcia, Pedro Luca Chaves e 
Márcio Santos. 

Hoje está em voga falar dos caminhos da Estrada Real. Temos um 
trabalho, um livro escrito pelo nosso funcionário Márcio Santos, no 
qual ele descreve toda a Estrada Real. Falamos do encontro em 
Pirapora e de nossos funcionários porque visamos abordar o assunto-
essência da palestra que faria em Pirapora, visto que tem a ver com 
este pronunciamento. Hoje, o consultor Pedro está nos representando 
lá 

Na semana passada, recebemos uma carta datada de 21 de 
outubro, enviada pelo Vice-Presidente da República. Falo carta 
porque, ao contrário de ofício, o Vice-Presidente a denomina carta. (· 
Lê:) 

"Carta no 1.362/2003, do Gabinete do Vice-Presidente da República. 
A Sua Excelência o Sr. Deputado Wanderley Ávila, Presidente da 
CIPE São Francisco." Na verdade, sou relator da CIPE São Francisco. 
A questão nos preocupa, mas ao mesmo tempo nos sentimos à 
vontade, se nosso raciocínio estiver correto. Desde quando o Vice-
Presidente da República, José Alencar, aqui esteve, para nós ficou 
assegurado o assunto revitalização da bacia do rio São Francisco. 
Como diz o barranqueiro, o sertanejo: "Já é inhambu no bornal". Não 
queremos mais nos preocupar com isso. 

Analisando esta carta, creio que para ele essa preocupação também 
não existe mais. Farei a leitura para observarmos que ele não fala em 
revitalização, mas em transposição. Senão, vejamos: "Sr. Deputado, 
com cordiais cumprimentos, agradeço a V. Exa. a gentileza da 
iniciativa do convite para realizar, na Comissão Interestadual 
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Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da 
Bacia do Rio São Francisco da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, palestra sobre os estudos destinados ao abastecimento 
de água do semi-árido setentrional e à revitalização do rio São 
Francisco. 

Estou seguro de que os objetivos do encontro foram plenamente 
alcançados. Na medida em que pudemos expor as linhas gerais do 
trabalho que vem sendo desenvolvido, pudemos também recolher 
opiniões e subsídios que constituirão, certamente, valiosa contribuição 
ao relatório que será submetido ao Presidente da República pelo 
grupo de trabalho interministerial, que tenho a honra de coordenar''. 

Ele encerra esse parágrafo dizendo: "Manifesto ao ilustre Deputado 
a esperança de que, da união de nossos esforços e propósitos, 
surgirá o encaminhamento de soluções para um dos mais 
angustiantes problemas brasileiros - o da falta de água no Polígono 
das Secas. 

Reitero a V. Exa., nesta oportunidade, a segurança de meu apreço e 
consideração. José Alencar, Vice-Presidente da República". 

Observamos que a essência da carta do Vice-Presidente é mostrar a 
preocupação em levar a água para o Nordeste setentrional. Se for 
preocupação de levar água para beber, ou para higiene pessoal, ou 
para irrigação, queremos lembrar ao Vice-Presidente que, abaixo de 
Pirapora, a menos de 350km daqui, em São Romão, em São 
Francisco, em Januária, em ltacarambi, em cidades que estão às 
margens do rio, na calha do rio, nossos irmãos vivem esse problema 
de sede a menos de 1.000 metros da beira do rio. 

Então, queremos externar, mais uma vez, essa nossa 
preocupação.(- Lê:) 

"Mas, aproveitando esta nossa fala, gostaria, nesta oportunidade, de 
cumprimentar a Escola do Legislativo e o seu Núcleo de Estudos e 
Pesquisas por mais uma conquista. Uma proposta de financiamento 
de pesquisa, encaminhada pela escola, sobre o projeto federal de se 
realizar a transposição das águas do rio São Francisco, foi aprovada 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG. Com essa aprovação, a Escola do Legislativo receberá, 
nos próximos dois anos, recursos financeiros dessa Fundação para 
realizar a pesquisa bibliográfica, documental e de campo intitulada "A 
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Transposição do Rio São Francisco: uma Análise Histórica e 
Socioambiental", que será desenvolvida no âmbito do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas da Escola. 

A FAPEMIG aprovou apenas 5 de 15 propostas apresentadas à 
fundação, o que é mais uma vitória da equipe responsável pela 
formatação da proposta. 

A pesquisa aprovada será desenvolvida, no prazo de dois anos, 
pelos servidores Márcio Santos, Elisabete Gontijo e Beatriz Gontijo, 
além da bióloga, doutora em ciências sociais e Diretora do Museu de 
História Natural da UFMG, Mônica Meyer. O projeto conta também 
com o apoio operacional da Promotoria da Bacia do São Francisco do 
Ministério Público Estadual. 

O projeto de pesquisa está desdobrado em dois enfoques principais. 
A partir da análise da bibliografia e da documentação disponível, a 
equipe fará uma reconstituição histórica das propostas de 
transposição e das principais intervenções antrópicas no vale do São 
Francisco, especialmente a partir do século XIX, quando se iniciou a 
navegação a vapor. O segundo enfoque é contemporâneo, por meio 
do qual os pesquisadores buscarão identificar e caracterizar os 
possível macroefeitos socioambientais da transposição na relação do 
homem ribeirinho com o rio e com o meio em que vive, situando as 
prováveis modificações que serão impostas a ofícios, hábitos e 
práticas seculares da população barranqueira. 

Gostaríamos de cumprimentar toda a equipe da Escola do 
Legislativo pela aprovação da proposta, destacando especialmente a 
atuação do servidor Márcio Santos, que tem sido um mobilizador em 
torno das questões históricas e socioculturais ligadas ao rio São 
Francisco. Como barranqueiros que somos, saudamos esse outro 
barranqueiro, que o é não por nascimento, mas pelo amor pelo rio e 
pela sua riqueza cultural. 

Tendo participado da Expedição Engenheiro Halfeld, realizada em 
2001 e 2002, Márcio Santos pôde coletar as informações e 
impressões que resultaram no livro "Rio São Francisco: Patrimônio 
Cultural e Natural", que se tornou publicação institucional desta Casa. 
Distribuído para órgãos públicos e agências governamentais de todas 
as esferas de governo, para organizações não governamentais, para 
escolas, faculdades, universidades e centros de pesquisa, esse livro 
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tem sido um bom exemplo do que esta Casa pode realizar em prol 
dos grandes temas nacionais. 

Registramos ainda a importância de que esse projeto da Escola do 
Legislativo tenha não só o apoio financeiro da FAPEMIG, mas o 
engajamento dos membros deste parlamento e das suas áreas 
técnicas, e que possam contribuir para a pesquisa que será 
desenvolvida. Manifestamos aos pesquisadores que executarão o 
projeto os nossos melhores votos de sucesso na empreitada.". 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Wanderley 
Ávila, esta Casa tem sido testemunha de sua luta árdua, incansável e 
competente em defesa do rio São Francisco, rio da integração 
nacional. Sua preocupação é também nossa, ou seja, a de que se dê 
um tratamento responsável a essa questão. Longe de nós tentar 
impingir qualquer crítica direta ao Presidente ou ao Vice-Presidente da 
República. 

V. Exa. retoma o assunto em boa hora, pois temos visto com 
freqüência as autoridades federais falarem novamente em 
transposição. Até agora, não vemos atitude concreta e recursos 
específicos destinados à revitalização do São Francisco. 

Há poucos dias, estive em São Roque de Minas, e naquela região 
podemos ver a situação da nascente: o rio São Francisco está 
morrendo. Não há de se falar em transposição sem investir na 
recuperação do São Francisco, um dos mais - se não o mais -
importantes rios da Nação brasileira. Parabéns, Deputado Wanderley 
Ávila! Continue liderando esse trabalho, pois estaremos a seu lado. 

O Deputado Wanderley Ávila - Agradecemos ao Deputado 
Domingos Sávio. Suas palavras enriqueceram nosso pronunciamento. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, o 
Deputado Jayro Lessa. (- Pausa.) Na sua ausência, com a palavra, a 
Deputada Ana Maria Resende. 

A Deputada Ana Maria Resende*- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, espectadores que nos vêem pela TV Assembléia, o 
que me traz aqui é um assunto bastante discutido por diversos 
parlamentares, ou seja, a maneira como estão sendo tratados os 
idosos pela Previdência Social. Desde pequena, minha avó me 
ensinava que mentiras, muitas vezes repetidas, viram verdades. 
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Minha mãe tem 88 anos, quase 90. Tenho assistido ao que está 
sendo feito com nossos jovens. Hoje, ao chegar a Assembléia, tive a 
oportunidade de testemunhar a longa fila do desrespeito aos idosos, 
especialmente aos idosos carentes. Fui ver o que estava 
acontecendo, uma vez que o Estatuto do Idoso foi aprovado por este 
Governo. Por que ele desrespeita um estatuto aprovado por ele 
mesmo? 

Assistindo, noutro dia, à TV Câmara, fiquei profundamente irritada 
quando o Presidente da Câmara Federal comentou, com desdém, a 
situação vivida pelos idosos de 90 anos, como se fosse algo sem 
importância, um fato que não tivesse deixado marcas na alma 
daqueles velhinhos 

Por meio da Internet, tirei cópia do Estatuto do Idoso, votado 
recentemente. O Capítulo. 11 trata dos Crimes em Espécie. 

"Art. 102 - Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu 
acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de 
contratar ou a qualquer outro meio ou instrumento necessário ao 
exercício da cidadania, por motivo de idade. Pena: reclusão de seis 
meses a um ano e multa." 

Essa é a pena. O Estatuto não diz que somente pedir desculpas aos 
idosos isentará a pessoa que cometer esse crime da penalidade 
prevista no art. 1 02. 

"§ 1 o - Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, 
menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo." 

"Art. 11 O - Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a 
benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro 
documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento 
de dívida. Pena: - detenção de seis meses a dois anos e multa. 

Art. 111 - Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, 
informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do 
idoso. Pena - detenção de um a três anos e multa." 

Pasmem, senhoras e senhores! Ao final do documento, encontrei a 
explicação para tudo que estão fazendo a toque de caixa, sem 
respeitar os idosos. Pior ainda: sem acatar a própria lei que 
elaboraram. Por que isso? Por que estão apenas pedindo desculpas, 
como se tudo estivesse correto? A explicação é simples: o Estatuto 
começa a vigorar após 90 dias da sua publicação. Portanto, os idosos 
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O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Obrigado, Deputada Ana 
Maria Resende. O seu pronunciamento é de fundamental importância. 
A lamentável decisão do Ministério da Previdência em mandar 
bloquear o pagamento de todo brasileiro acima de 90 anos foi mais 
que discriminação para com o idoso, foi falta de consideração e de 
respeito para com a família brasileira. Esse fato causou grande 
constrangimento e enorme tristeza, porque as pessoas, já limitadas 
pela idade, tiveram de provar que estavam vivas. Vejam bem que 
absurdo: provar que estavam vivas. 

Tudo isso foi feito em nome do combate à corrupção, como se o 
velhinho de 90 anos fosse corrupto e responsável pelo desastre que 
se instala no País. Foi uma falta de consideração muito grande, uma 
injustiça com a pessoa idosa. Como se não bastasse, o Governo 
Federal determinou o recadastramento dos aposentados. Hoje, 
levamos um susto ao verificar o tamanho da fila que passava na porta 
da Assembléia, dobrava a esquina da outra rua e ia até o outro 
quarteirão, ou seja, tinha quase 1 km de extensão. 

Existem muitas formas de combate à corrupção. Isso causou 
inclusive a indignação do Governo Lula. Foi um ato impensado, 
corrigido a tempo. É importante que haja respeito, principalmente com 
o idoso. O pronunciamento de V. Exa. é o primeiro a tratar desse 
assunto nesta Casa. Queremos acreditar que, efetivamente, o 
Governo Lula equivocou-se, e que essa atitude sirva de lição. Não é 
justo que o idoso tenha de provar que está vivo, assim como não é 
justo atribuir-lhe o desmando que infelizmente se estabeleceu no 
Brasil. Parabéns! 

A Deputada Ana Maria Resende* - Agradecemos as palavras do 
Deputado Carlos Pimenta. Um jornal publicou a seguinte frase: 
"Justiça Distante. Longa Fila da Humilhação para os Nossos Idosos." 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. por 
abordar esse assunto, que deve ser debatido por todos nós. Apesar 
de ser essa uma responsabilidade do Governo Federal, nós, do 
Legislativo mineiro, não podemos nos calar. Trata-se de uma ação 
imperdoável. Situações como essa precisam ser denunciadas. Mais 
que pedir desculpas, o mínimo que se espera de um governo 
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responsável, seno e que respeita o idoso é que não continue 
insistindo no erro, que não trate com desprezo os aposentados, cuja 
maioria é composta por idosos. Todos os dias, testemunhamos filas 
enormes de aposentados em Belo Horizonte e em todo o Brasil, a 
requerer um direito mais que consagrado, a revisão do cálculo da sua 
aposentadoria. Essa revisão é devida pelo Ministério da Previdência; 
não precisa, pois, ser mendigada. Mas é assim que o Governo tem 
tratado os idosos, fazendo com que enfrentem filas, às vezes ao 
relento, debaixo de sol ou chuva, para reclamarem o óbvio. Isso é 
uma absurdo. Este Governo deve ter a sensibilidade de, pelo menos, 
reconhecer seus erros. 

Há poucos dias, o Deputado Babá leu um pronunciamento radical 
contra a reforma da Previdência. Após a leitura, disse: "Vocês estão 
pensando que esse discurso é do Deputado Babá? Não é. É do 
Deputado Benzoini, de pouco tempo antes.". Hoje, como Ministro, 
desrespeita os idosos e persiste no erro. 

Deputada Ana Maria Resende, somamo-nos a V. Exa. nessa 
indignação com o Governo Federal, que não demonstra respeito pelos 
idosos. Obrigado. 

A Deputada Ana Maria Resende* - Assisti a uma reportagem pela 
televisão, em que um senhor dizia que sobrevive com as bênçãos dos 
seus filhos, que, por sua vez, vivem com o dinheiro da sua 
aposentadoria. Essa é a realidade vivida pelos nossos idosos, ou seja, 
sobrevivem com as bênçãos e o carinho dos filhos. 

E esses filhos sobrevivem com o dinheiro da aposentadoria desse 
idoso. Poderíamos encerrar nossa fala cantando "você pagou com 
traição a quem sempre te deu a mão" para o Ministro Berzoini e para 
quem está à frente da Previdência pública, pelos maus-tratos, 
desrespeito e falta de carinho com aqueles que nos deram tudo, a 
vida, a possibilidade de estarmos aqui discutindo políticas públicas e 
de desenvolvimento, ignorando a importância dessas pessoas. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - A senhora está tocando 
em um assunto que não deveria ter partido, mas ser uma ação de 
cada homem público e ser humano: mostrar solidariedade com 
aqueles que realmente cumprem o seu papel em nosso País, com seu 
trabalho e ensinamentos. Porém, não podemos fazê-lo de maneira 
ideológica, porque, se houve erros na atitude do atual Ministro, 
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devemos entender que isso vem de uma cultura ocidental, que 
não valoriza seus velhos. O Governo anterior também chamou os 
velhinhos de vagabundos. Ao invés de fazer disso uma bandeira 
ideológica, devemos irmanar-nos. Já conversei com o Líder do 
Governo e agora digo a V. Exa.: há uma lei de 1986, assinada pelo 
então Governador Newton Cardoso, que dá passe livre aos idosos 
mineiros em ônibus intermunicipais e até hoje não foi regulamentada. 
Levei o assunto ao conhecimento do Governador e do Secretário de 
Transportes, pois este ano a Igreja conclamou ao respeito às pessoas 
mais velhas, mas ainda não tive resposta. Isso não tem partido, é 
culpa de todos, e peço à senhora que some conosco e nos ajude a 
convencer o Governador a regulamentar o passe livre dos idosos. Não 
façamos disputa ideológica. 

A Deputada Ana Maria Resende - Gostaria de frisar: o que falei hoje 
não se deve tornar, amanhã, uma não-verdade. Por isso iniciei meu 
discurso falando que mentira muitas vezes repetida verdade vira. Ao 
falar o Presidente que sua bandeira era o social, o Brasil acreditou 
que ele lutaria pelo social. Mas agora está demonstrando que sua 
bandeira é a do superávit. Muito obrigada. 

·- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa. 
O Deputado Jayro Lessa* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, povo de Minas Gerais, hoje estamos votando o Projeto de 
Lei n° 1.078/2003, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, e dá outras 
providências. Trata-se de propos1çao que trará profundas 
modificações na legislação tributária do Estado, principalmente no que 
se refere às nossas principais taxas, com reflexo imediato no bolso do 
contribuinte mineiro. 

A matéria freqüentou com assiduidade as páginas dos nossos 
principais jornais e tem sido objeto de discussões acaloradas. O tema, 
entretanto, não pode ser tratado de forma apaixonada: requer 
moderação e análise cuidadosa, com atenção especial aos 
pormenores. Não se pode julgar o texto como um todo; é preciso 
avaliar cada um dos seus dispositivos e analisar suas conseqüências 
na economia do Estado. 

Embora sejamos da base governista, não podemos deixar de 
manifestar nossa discordância com relação ao modo como foi 
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conduzida a tramitação do projeto. 

Uma iniciativa que tenha por objetivo alterar profundamente o 
sistema tributário tem de ser apreciada num processo aberto à 
manifestação de todos os segmentos da sociedade. É impreterível 
que as classes produtora e trabalhadora sejam chamadas a opinar; é 
indispensável que aqueles que suportarão o preço das inovações 
tenham voz. 

O regime de urgência aplicado ao exame do assunto tirou desta 
Casa a prerrogativa de discuti-lo com os outros Poderes e com o 
povo. Tal regime teve o sabor amargo da imposição e revestiu-se da 
figura sinistra dos rolos compressores. 

Minha tese é confirmada pelas declarações do Líder do bloco do 
Governo à imprensa, insinuando que quem votasse contra a taxa de 
incêndio estaria fora da base governista. Disse ele: "Vai chegar a hora 
da verdade. Se o Deputado coloca-se como Deputado de base, ele 
tem de se comportar como base". 

Acredito que o parlamentar consciente, antes de atentar para o fato 
de compor ou não a base governista, tem de estar comprometido em 
buscar soluções efetivas para os problemas do Estado e em 
representar os autênticos interesses do povo mineiro, que, no caso, 
não suporta o aumento da carga tributária. 

Hoje voto a favor do Projeto de Lei no 1.078. E o faço porque, apesar 
da complexidade da questão, do pouco tempo e das pressões, esta 
Casa soube aprimorá-lo com realismo e sabedoria. Meu voto é uma 
homenagem à Assembléia de Minas, que cumpriu seu papel de Poder 
Legislativo e, com criatividade e espírito público, deu nova feição ao 
texto. Não se pode esquecer que o parlamento moderno nasceu da 
necessidade de moderar o apetite tributário dos governantes. Se 
conseguirmos tornar a proposição mais aceitável à sociedade, 
estaremos cumprindo nosso dever histórico. 

A versão final do projeto, expressa na forma do Substitutivo no 2, 
apresenta inúmeros pontos positivos. Citarei alguns deles, para não 
prolongar o pronunciamento. 

A redução para 12% do imposto incidente sobre operações internas 
com veículos automotores, além de nos colocar em igualdade de 
condições com outras unidades da Federação, terá o efeito benéfico 
de induzir o desenvolvimento e gerar empregos. Aliás, isso já ocorria 
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na prática e agora ganhará o devido respaldo legal. 

O dispositivo que reduz em até 50% o valor da taxa de renovação de 
licenciamento de veículos para aqueles destinados à locação 
representa medida de proteção à economia do Estado, uma vez que 
outros Estados oferecem incentivos fiscais para atrair o pagamento do 
IPVA e da taxa de renovação. Agindo assim, o Governo de Minas 
garantirá uma arrecadação em torno de R$40.000.000,00 a mais aos 
cofres públicos, uma vez que as empresas de locação de veículos, 
como Localiza, Avies, Hertz e tantas outras, emplacarão seus veículos 
aqui no Estado, gerando ganho do ICMS de todos os veículos 
fabricados no Estado - na FIAT, em Selim; na Mercedes-Benz, em 
Juiz de Fora, e na IVECO, em Sete Lagoas -, bem como de veículos 
fabricados em outros Estados, que terão o endereço de 
emplacamento nas filiais de Minas Gerais, para que as locadoras 
tenham o benefício fiscal de emplacamento reduzido em até 50%. 

A definição das sociedades seguradoras beneficiadas pelo Seguro 
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 
Terrestres - DPVAT - como contribuintes da respectiva taxa de 
expediente é outro avanço determinado pela proposta e ao qual dou 
meu integral apoio. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Muito obrigado pelo 
aparte. Ao ouvir o discurso de V. Exa., comecei a meditar. Esse 
discurso parece ter sido escrito por duas pessoas: o início é o 
pensamento de V. Exa., mas parece que alguém o finalizou, porque 
está sem nexo. Convivemos com V. Exa. nesta Casa, na Comissão de 
Fiscalização, e sabemos que é um empresário bem-sucedido, que 
sabe que o aumento da carga tributária é prejudicial a todos, inclusive 
ao consumo e aos grandes empresários, que, conforme V. Exa. sabe, 
não pagam, mas repassam e têm de vender para alguém. E, quando 
repassam tributo, o recurso para investir no consumo diminui. 

Quando seu discurso começou, percebi que estava sendo coerente, 
mas, repentinamente, parece que alguém tomou sua mão e começou 
a escrever outra coisa. Conforme V. Exa. bem disse, é um projeto que 
veio na truculência, sem discussão, e, repentinamente, V. Exa. diz que 
votará a seu favor. 

Não estou entendendo o milagre que está acontecendo nesta Casa, 
pois todos os rebeldes estão ficando dóceis de maneira inexplicável. 
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Não aconteceu nada novo. Foram 45 dias sem direito a 
discussão, sem direito a conversar com ninguém, sem direito a 
chamar a sociedade para nada, e, repentinamente, entre os 
Deputados, V. Exa., esta pessoa veemente, coerente e madura, que 
estava contra esse arrocho, esse tarifaço, mudou de opinião. 

Agradeço o aparte, mas quero dizer que acho lastimável, pois 
esperava contar com V. Exa. para que pudéssemos fazer justiça nesta 
Casa, votando com o pensamento no povo que nos elegeu, e não, no 
Governador. 

O Deputado Jayro Lessa* - Quero dar uma explicação ao Deputado 
Chico Simões, que a merece porque é Deputado e meu amigo. 

A razão de se aprovar o projeto são os pontos que diminuem os 
impostos, e nunca, os que os aumentam. Se conseguíssemos 
destacar a taxa do Corpo de Bombeiros, para que fosse votada 
separadamente, o que tentamos e não conseguimos, acredito que não 
passaria. Mas, quanto ao conjunto de leis, acho que tem mais 
benefícios do que malefícios. 

O Deputado Chico Simões afirmou que outra pessoa escreveu a 
segunda parte do meu discurso, mas isso não é verdade. Entendo que 
os impostos estão caríssimos, sou contra o aumento da carga 
tributária, como disse no início, mas consegui colocar oito emendas 
nas devidas comissões, a partir de negociação, para que o projeto se 
tornasse menos ruim. Somente nós dois não conseguiríamos derrubar 
o projeto, estaríamos brigando e perdendo, e o projeto ficaria muito 
pior. Ele começou muito ruim e está menos ruim. 

Continuando, a atribuição àquelas sociedades seguradoras de taxas 
pelo serviço de atendimento de urgência nos hospitais públicos do 
Estado e pelo serviço operacional de resgate e atendimento pré-
hospitalar do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestados 
às vítimas de acidentes de trânsito cobertos pelo DPVAT, é uma 
maneira racional de se buscar o aumento da arrecadação para os 
cofres públicos estaduais. Os valores arrecadados com essa taxa 
estarão alocados na Secretaria de Estado da Saúde, conforme 
emenda apresentada por este Deputado. 

No capítulo referente à taxa judiciária, houve um trabalho efetivo 
desta Casa para adequar o texto original à realidade de nosso povo, 
evitando-se, de um lado, abusos nos pleitos de assistência judiciária 
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gratuita e, de outro, o cerceamento da garantia constitucional que 
assegura ao cidadão o poder de bater às portas da justiça para ter 
seus direitos respeitados. 

A instituição da taxa de licenciamento para uso e ocupação da faixa 
de domínio das rodovias foi uma solução criativa para gerar receitas a 
partir da contribuição dos que efetivamente se beneficiam de tal uso -
sempre grandes empresas, como a TELEMIG, a TELEMAR, a 
EMBRATEL e tantas outras empresas de telecomunicação, que 
ocupam o subsolo da faixa de domínio com seus cabos de 
transmissão. 

Em resumo, graças ao trabalho dos Deputados, o projeto de 
iniciativa do Executivo vai à sanção com nova face, menos injusto, 
menos longe do desejo da gente mineira. Entretanto, ainda apresenta 
falhas que a pressa e a pressão não permitiram fossem corrigidas. O 
tempo e a aplicação prática da nova lei serão seus mais severos 
críticos. 

Quando se trata de criar novos impostos, é preciso que o natural 
entusiasmo do governante seja moderado pela vigilância e pela 
prudência do legislador, para que o ímpeto do primeiro e o 
conformismo do segundo não produzam aquele cortejo de resultados 
trágicos tão bem conhecidos: a sonegação, a fuga de capitais 
produtivos, a diminuição dos postos de trabalho, a estagnação e o 
crescimento dos índices de miserabilidade. 

Num país em que a carga tributária já supera os 40% da produção 
nacional, aumentá-la ainda mais é operação de risco que não pode 
ser empreendida sem muito pensar''. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Obrigado, Deputado 
Jayro Lessa. Quero apenas cumprimentá-lo porque comungo com 
esse sentimento de que é dever desta Casa buscar aprimorar os 
projetos de lei. Não tenho dúvida de que V. Exa. muito contribuiu, não 
só neste projeto, mas desde o início dos nossos trabalhos. 
Entendemos que 40 ou 45 dias podem ser pouco tempo, mas, para 
aqueles que querem, de forma produtiva, debruçar-se sobre as 
matérias de interesse público, buscando seu aperfeiçoamento, é 
tempo suficiente. 

Tivemos a oportunidade de apresentar uma emenda, acolhida pelo 
relator, respeitante ao incentivo ao carro a álcool. O carro a álcool, 
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hoje, recebe um redutor de 30% para o cálculo do IPVA. No 
projeto original, esse incentivo cairia para 10%. No dia em que o 
projeto deu entrada nesta Casa, fizemos uma emenda supressiva 
mantendo o incentivo ao carro a álcool, que entendemos ser 
apropriado, pois é um combustível renovável, assim como emendas 
que V. Exa. e outros Deputados fizeram. 

Portanto, não podemos comungar com o raciocínio de quem vem 
dizer que é contra tudo, contra todo e qualquer tipo de taxa, como é o 
caso da Oposição, cujos posicionamentos mudam quando vira 
governo. O Governo Federal já dobrou o PIS, aumentou o Finsocial, 
aumentou a COFINS em mais de 100%, não renovou a tabela do 
Imposto de Renda, está fazendo o maior arrocho fiscal neste País e, 
ao mesmo tempo, está fazendo tramitar rapidamente uma reforma 
tributária, sem discutir com a sociedade. Isso é incoerência. O cidadão 
brasileiro quer coerência. 

V. Exa. tem primado pela coerência. Questiona e discute aquilo com 
que não concorda. Busca emendar e aperfeiçoar, votando aquilo que 
é necessário para Minas Gerais. Estaremos ao lado de V. Exa. 
procurando aprovar um projeto melhorado. Queremos que sejam 
mantidos incentivos como o oferecido para que os carros alugados 
sejam emplacados em Minas Gerais. Todo carro de locadora em 
Minas Gerais tem placa de outro Estado. Por quê? Porque o IPVA 
para locadora em outro Estado é mais barato. O projeto está 
corrigindo muitas coisas, o que nos estimula a votar. Parabéns, 
Deputado Jayro Lessa. 

O Deputado Jayro Lessa* -Agradeço a V. Exa., Deputado Domingos 
Sávio. Quero agradecer à Assembléia Legislativa o muito que me tem 
ensinado nestes dez meses que estou aqui. Cheguei aqui com a idéia 
preconcebida de que poderia chegar aqui sozinho e fazer alguma 
coisa. Mas cheguei à conclusão de que aqui só se faz em grupo. 
Precisamos negociar. Não adianta sermos radicalmente contra ou a 
favor. Sempre digo que obedecer ordem à risca é sabotagem. Quando 
vejo alguns Deputados obedecerem à risca ordem do Governador, 
sinto que estão sendo covardes com o Governo e com Minas Gerais. 
Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, apenas para fazer 

uma solicitação a V. Exa. Sei que o Deputado está inscrito, mas 
pediria ao Deputado Doutor Viana que tivesse um pouco de paciência. 
Está aqui uma comitiva de Vereadores de Belo Horizonte que querem 
fazer a entrega oficial de um documento à Presidência desta reunião, 
que hoje é representada por V. Exa. Solicito que V. Exa. suspenda a 
reunião, para que seja feita a entrega, e que isso não prejudique o 
tempo do Deputado Doutor Viana. 

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, tenho certeza de que os 
Vereadores de Belo Horizonte são bem-intencionados, preocupados 
com o bem-estar de todos os mineiros e pessoas ocupadas. Da 
mesma forma, os Deputados são pessoas ocupadas. Se porventura, 
os Vereadores quiserem fazer encaminhamento, sugiro que procurem 
o Deputado em seu gabinete. Não se deve interromper os trabalhos 
legislativos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Rogério 
Correia que temos Deputados inscritos para falarem nesta parte da 
reunião. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, imprensa mineira, meus senhores e minhas senhores, 
tenho dois assuntos a tratar nesta tarde. O primeiro se refere ao 
movimento envolvendo os Estados do Sudeste mineiro, com a criação 
da força-tarefa de combate ao crime organizado. Hoje o Governador 
Aécio Neves se encontra em Brasília, em audiência com o Ministro da 
Justiça, na tentativa de receber R$19.700.000,00 do Fundo Nacional 
de Segurança Pública. 

É interessante a manifestação do Governador, que, desde o primeiro 
dia de seu mandato, escolheu priorizar a segurança pública do Estado 
como parte de seu programa de governo. E acredito que não se trata 
de programa de governo apenas do Governador, mas um clamor de 
toda a sociedade mineira: o combate sistemático ao crime organizado 
no País, que caminha rapidamente para nossas fronteiras. Esse 
problema poderá causar preocupação muito maior à população 
mineira. 

Essa medida é correta e traz uma esperança maior, quando se 
observa que a criminalidade é assustadora e está apavorando nossas 
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famílias. A constituição dessa força-tarefa composta de elementos 
preparados, principalmente para combater os crimes de seqüestro e o 
crime organizado, é de grande importância. 

É necessário ter em mente que só se combate o crime se o Governo 
tiver essa prioridade - e ele tem -, e recursos para combatê-lo 
sistematicamente. Não adianta falar em combate ao crime se a Polícia 
Militar continua desaparelhada, se não tem recursos para comprar 
armamentos, colete a prova de bala, ou para colocar gasolina nos 
carros para enfrentar os criminosos. 

Mesmo sabendo que a PM é composta de grandes homens, sérios, 
treinados, um exemplo para todo o País, a polícia de Minas Gerais 
infelizmente combate o crime com armas e condições bem inferiores 
às armas e às condições dos criminosos. 

Uma vez ou outra, há a vitória da Polícia Militar, como ocorrera 
recentemente, em Augusto de Lima, no Norte de Minas, quando 
criminosos de outros Estados se prepararam para assaltar um Banco 
e foram duramente combatidos, o que provocou, aliás, a morte de 
alguns deles. Tive a oportunidade de cumprimentar a Polícia Militar 
dessa cidade, ocasião em que destaquei a bravura de seus Soldados. 

É preciso que a Polícia Militar esteja preparada e que o Governo 
Federal entenda que tem responsabilidade muito grande em relação a 
essa questão. O Governo Federal simula a segurança dos Estados, 
mas não dá a contrapartida, ou seja, não repassa os recursos. O 
Fundo Nacional de Segurança Pública deveria ter liberado alguns 
milhões para os Estados do Sudeste. Até então, Minas só recebeu 
R$10.000.000,00 de um total previsto de R$50.000.000,00, e São 
Paulo, R$7.000.000,00 de um total previsto de R$75.000.000,00. 
Enquanto isso, pela imprensa, observamos a escalada indomável da 
criminal idade matando nossos jovens, como ocorreu em São Paulo, e 
taxistas em Belo Horizonte. Recentemente, houve a morte de mais um 
- o décimo taxista, sumariamente executado. Portanto, é necessário 
que o Governador Aécio Neves continue pressionando firmemente o 
Governo Federal, a fim de conseguir mais recursos e evitar a 
migração de criminosos para o nosso Estado. 

Quero destacar essa ação do Governador Aécio Neves. Esperamos 
que saia vitorioso dessa empreitada em Brasília, trazendo para o 
nosso Estado os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, 
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prometidos desde o início do ano. 

O dinheiro é importante, mas, muitas vezes, algumas ações também 
são importantes. Gostaria de citar ação implantada em minha cidade, 
Montes Claros, quando, em passado recente, criminosos executavam 
taxistas. Hoje, quando esses taxistas saem do perímetro urbano, são 
obrigados a parar em determinados postos policiais. Essa medida visa 
proporcionar-lhes maior segurança e talvez também possa ser 
adotada em Belo Horizonte, a fim de evitar esses dramas que 
estamos vendo acontecer. Infelizmente, em um ano, dez taxistas 
perderam a vida em Belo Horizonte. 

Gostaria de fazer também comentário a respeito de ação da 
Promotoria Pública do nosso Estado contra crimes de Prefeitos. 
Entendo que se o Prefeito for criminoso, agir de má-fé, não aplicando 
corretamente os recursos do seu município, desviando-os, estará 
desonrando o mandato que lhe foi conferido pela população e deverá 
ser enquadrado por crime de responsabilidade e crime comum, 
devendo ser preso. Por outro lado, é importante também haver, pelo 
menos, a oportunidade de defender os Prefeitos que, muitas vezes, 
por perseguição política e ação impensada de grupos políticos, são 
vítimas de denúncias não verdadeiras. 

Tivemos a oportunidade de citar algumas Prefeituras, principalmente 
as do Norte de Minas, cujos Prefeitos foram enganados por firmas não 
muito idôneas e, depois, acusados de crimes que não cometeram. 

A imprensa mineira, na última semana, deu destaque a uma 
Prefeitura do Norte de Minas e envolveu o nome de um Prefeito sério, 
trabalhador e honesto: o Prefeito de Januária, que faz de seu segundo 
mandato uma lição de vida. Essa é uma cidade problemática, com 
quase 1 0.000km2 e oito distritos, sendo que alguns deles são distantes 
da sede quase 160km, em estrada de terra. Ela atende a toda uma 
microrregião na área da saúde e, muitas vezes, é obrigada a gastar 
metade do que recebe para atender a pacientes de outros municípios. 
Está passando por sérias dificuldades. 

Neste momento, mais uma vez, quero hipotecar minha solidariedade 
ao Prefeito Josefino Viana, de Januária, o qual constantemente é 
vítima de denúncias. Entretanto, a todo momento, prova que são 
infundadas. 

Por outro lado, existem aqueles municípios que não agem 
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corretamente. Tenho em mãos, Presidente Deputado Rêmolo 
Aloise, uma denúncia da Câmara Municipal de Cristália, representada 
por seu Presidente, Nelito Pereira da Costa, contra o Prefeito Valdeci 
Pereira de Albuquerque. Essa é uma cidadezinha pequena, no Norte 
de Minas, com menos de 5 mil habitantes, e recebe poucos recursos, 
mal conseguindo custear seus serviços. 

A denúncia foi feita em 22/2/2003 e encaminhada ao Procurador-
Geral de Justiça de Minas Gerais, mas, até então, não foi apurada. 
Apuram-se as denúncias infundadas, faz-se um verdadeiro 
estardalhaço em cima de nomes sérios, mas ignora-se uma denúncia 
feita pela Câmara Municipal, cujos denunciantes têm nome e 
endereço. 

Essa denúncia mostra claramente o descontrole administrativo -
para não dizer a posse ilegal de recursos - do Prefeito de Cristália 
relativamente aos recursos do FUNDEF. Ela tem o seguinte teor: 
"Conforme grave denúncia anexa, formulada junto a esta Casa 
Legislativa no dia 22/2/2003 pela cidadã Leonice de Fátima Guedes, 
brasileira, solteira, professora, domiciliada na comunidade de Santa 
Cruz, neste município, o Prefeito Municipal estaria depositando 
valores oriundos do FUNDEF, e, a seu mando, os professores 
estariam recebendo um determinado valor como gratificação, mas 
deveriam devolver R$200,00 para a funcionária da Secretaria 
Municipal de Educação, Sra. Magda Sulei, que, para efeito de 
informação, é esposa do tio da esposa do Prefeito, a atual Secretária 
Municipal de Educação". 

Quando começamos a averiguar a referida denúncia, ficamos 
sabendo também que os professores que não faziam parte do grupo 
político do Prefeito não recebiam nenhuma gratificação. Portanto, o 
Prefeito dava a gratificação e obrigava os professores a restituí-la. 

A denúncia foi protocolada no Ministério Público. Faço um apelo ao 
Procurador do Estado e ao Promotor, que têm a obrigação de apurar 
as denúncias contra Prefeitos, para que apurem essa denúncia contra 
o Prefeito de Cristália. 

É uma aberração, uma injustiça contra o município pobre. Ademais, 
é uma vergonha que uma denúncia dessa natureza, formulada pelo 
Poder Legislativo, no mês de fevereiro deste ano, ainda não tenha 
sido apurada pelo Ministério Público. 
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Por um lado, temos a caça aos Prefeitos, a grande maioria sem 

nenhum crime comprovado, apenas sofrem denúncias políticas; por 
outro, é feita denúncia dessa natureza, de tamanha importância e 
gravidade, diretamente à Procuradoria contra o município pobre, 
sofrido, mas até então não foi apurada. Iremos, mais uma vez, 
oficializá-la. Fazemos questão de entregar nas mãos do Procurador-
Geral Dr. Nedens, o pedido de averiguação contra o Prefeito de 
Cristália, que, de forma irresponsável tem aplicado mal os recursos do 
povo. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, pessoas 
que nos assistem das galerias, funcionários da Casa e Vereadores da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, farei breve pronunciamento para 
que, em seguida, esta Casa receba a comitiva de Vereadores da 
nossa Capital. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 13 anos em 
2003. No entanto, infelizmente, ainda possui pontos importantes que 
não estão sendo observados pelo Brasil afora. A criança, seja menino, 
seja menina, em sua maioria, baseia-se nos atos e nas ações dos 
adultos para a solidificação de sua personalidade. Por isso, como 
pais, parlamentares e cidadãos, temos o dever de lutar por um País 
melhor para nossos filhos, buscando alternativas, a fim de que 
caminhem pela vida sem grandes atropelos. 

Tenho em minhas mãos algumas embalagens de salgadinhos, que 
mostro ao telespectador: Agito, Fandangos, Cheetos, Soma da Sorte, 
Ruffles e tantos outros. Esses salgadinhos industrializados, em sua 
maior parte, são destinados ao público infantil. Para minha grande 
surpresa, trazem agora vários tipos de raspadinhas - mostro uma -
que oferecem mais de R$1.000.000,00 em prêmios, além de 
publicidade de bebida alcoólica. 

Ora, devemos parar para pensar um pouco: será que é justo 
acostumar a criança, desde cedo, a fazer o seu joguinho da sorte ou 
de azar? Como resultado, essa criança, ao entrar na fase adulta, 
poderia carregar o ímpeto para o jogo e desenvolver o vício. E o 
álcool? Comer um salgadinho tomando uma cervejinha não é coisa de 
criança, e a publicidade desse tipo de produto - acredito - deve ser 
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proibida em todo o Estado. 

Minha ação como parlamentar para tentar fazer reverter esse 
disparate foi apresentar o Projeto de Lei no 1 .188, em outubro 
passado, que dispõe sobre a proibição de veiculação de mensagens 
de conteúdo impróprio ou inadequado em embalagem de produtos 
destinados a crianças e adolescentes, visto que essas mercadorias 
não podem conter ilustrações, fotografias, legendas, anúncios de 
bebidas alcoólicas, tabaco e outros produtos que induzam ao seu uso 
e consumo; e ainda qualquer tipo de promoção que induza a jogo, 
raspadinha ou bilhete premiado. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente tem um capítulo destinado 
à prevenção de ameaça ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente e determina que a inobservância das normas de 
prevenção importará crime de responsabilidade. Determina também 
que o poder público poderá regulamentar, em cada ente federado, a 
melhor aplicação do referido Estatuto. 

A propaganda de bebidas alcoólicas e tabaco foi proibida em 
revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil - art. 78 do 
próprio Estatuto -, e, por analogia, devemos entender que a 
comercialização de produtos reconhecidamente destinados às 
crianças e aos adolescentes não podem conter mensagens nem 
propagandas impróprias nas embalagens. 

No momento, o projeto está aguardando parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. Desde já, peço que este seja favorável, pelo 
bem de nossas crianças e adolescentes, que sabemos estão tendo 
comportamento cada vez mais agressivo e violento para com a 
sociedade, e esta não pode trazer situações que induzam aos vícios, 
principalmente os da bebida e do jogo. 

Citamos essa questão de violência na adolescência, os casos que 
vêm ocorrendo com assassinatos de adolescentes, exatamente hoje 
quando já se propõe, em muitas situações, rever-se o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Gostaria também de aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados, desta tribuna, para parabenizar o 
trabalho que tem sido realizado, de uma maneira especial, pela 
Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos 
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas, por meio da 
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Secretária, Deputada Elbe Brandão. Apesar de ser nova 
Secretaria do Governo Aécio Neves, em nossas avaliações e 
andanças, temos observado os frutos que o Estado está colhendo, 
voltados para as regiões mais necessitadas de Minas Gerais. 

Quero destacar, em especial, os projetos "Apicultura e 
Desenvolvimento", "Cozinhas Sertanejas", "Cultivar Crédito 
Fundiário" e o "Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR." 

Tive oportunidade de passar o último sábado na cidade de 
Diamantina, verificando um projeto de desenvolvimento para essa 
cidade, um projeto inovador, que cria atividades que gerarão recursos, 
renda e empregos, mais na localidade conhecida como Biribiri, além 
de também estar com a Secretaria de Meio Ambiente e com o IEF 
cuidando do Parque Estadual de Biribiri. A Secretária pôde 
acompanhar e está dando incentivo e apoio, em nome do Governo 
Aécio Neves, para esse empreendimento. 

Por intermédio de parcerias com Bancos e o IDENE e com o apoio 
do Governador Aécio Neves e a cooperação deste parlamento, tenho 
a certeza de que a nobre Secretária Elbe Brandão será vitoriosa na 
sua luta, que está sendo árdua e difícil, mas será coroada de êxito, 
porque ela a vem desempenhando com muito afinco e determinação, 
com amor à causa, um grande trabalho em busca do desenvolvimento 
para toda aquela região. 

Desejo muito sucesso à Deputada e à Secretária. Que ela tenha 
muito êxito na consecução dos trabalhos que lhe foram confiados pelo 
Governador Aécio Neves. 

Parabenizo esta Casa, que, na manhã de hoje, criou a Frente 
Parlamentar da Silvicultura, sobre a qual futuramente faremos 
pronunciamento. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
2• Parte (Ordem do Dia) 

1 a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 
Presidência passa à 2• Parte da reunião, com a 1• 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. 
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ACORDO DE lÍDERES 

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos 
membros do Colégio de Líderes, firmam acordo para que seja 
prorrogado até 21/11/2003 o prazo para recebimento de emendas ao 
Projeto de Lei no 1.116/2003, do Governador do Estado, que 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. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 18 de novembro de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

ACORDO DE lÍDERES 
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos 

membros do Colégio de Líderes, firmaram acordo para que seja 
prorrogado até 19/11/2003 o prazo para recebimento de emendas aos 
Projetos de Lei n°s 1 .117/2003, do Governador do Estado, que aprova 
o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras 
providências, e 1.118/2003, que dispõe sobre o Plano Plurianual de 
Ação Governamental- PPAG- para o período 2004-2007. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 18 de novembro de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério 

Correia solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 
minutos. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Agradeço o prazo fixado, mas não 
usarei os 60 minutos. Solicitei a palavra por esse artigo para que os 
Deputados tomem conhecimento de um documento que recebemos 
de 22 Vereadores de Belo Horizonte. Farei a leitura dele, pois julgo 
importante o posicionamento que os Vereadores tiveram relativamente 
a projetos que tramitam nesta Casa. São contra a criação de novas 
taxas ou aumento dos impostos, o que chamamos de tarifaço. 

Os Vereadores sabem que Minas sofrerá com isso. Tenho dito 
insistentemente que essas taxas são injustas e desnecessárias. 
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Injustas porque taxarão o empresariado do setor produtivo e o 
povo pobre de Minas Gerais; desnecessárias porque Minas Gerais foi 
o Estado que mais recebeu verbas do Governo Federal. Com a 
reforma tributária, receberá em torno de R$800.000.000,00 a 
R$1.000.000.000,00, sem mencionar a reforma previdenciária. 
Portanto, os cofres do Estado não necessitam, e não é justo que a 
população venha novamente a ser responsabilizada pela situação 
ruim em que o Estado se encontra, mas cujas perspectivas para sair 
já estão postas. 

O documento dos Vereadores Alexandre Gomes, Zé Lincoln, 
Geraldo Félix, Neila Batista, em nome dos 22 Vereadores, diz: "Os 
Vereadores de Belo Horizonte, assinados 'in fine', vêm manifestar total 
repúdio ao aumento na carga tributária de Minas Gerais, o chamado 
tarifaço, que, além de cruel e pesado, nesse momento de agudas 
dificuldades por que passam o cidadão comum e o empresariado, é 
extemporâneo, pois no plano federal busca-se uma nova situação 
tributária. Destarte, solicitam aos nobres Deputados Estaduais que se 
posicionem e votem contrariamente aos projetos encaminhados pelo 
Governador do Estado, ficando, dessa forma, sintonizados com a 
vontade popular''. 

Ressalto que o Deputado Mauro Lobo, relator do projeto de lei, 
acatou uma emenda que isentou as cidades de mais baixa renda do 
pagamento e da criação da Taxa de Prevenção contra Incêndio. Se 
cidades da Região Metropolitana, por serem de baixa renda, foram 
isentadas, o que dizer da periferia de Belo Horizonte, onde numerosas 
famílias pagarão Taxa de Incêndio em regiões em que sequer o IPTU 
é cobrado? 

A Prefeitura sabe que é impossível cobrar IPTU de quem tem renda 
muito baixa. Portanto, nem IPTU pagam. Mas terão de pagar a Taxa 
de Incêndio se residirem numa casa com mais de 75m2

• Os 
moradores da periferia, que são isentos de IPTU, pagarão a Taxa de 
Incêndio. Os Vereadores têm razão ao defender o povo de Belo 
Horizonte, sendo contra esse tarifaço. 

Agradeço ao Deputado Mauri Torres, que se colocou à disposição 
para receber oficialmente o documento. Portanto, terminarei o meu 
pronunciamento, até para acompanhar essa entrega. 

Questão de Ordem 
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, apenas esse 

projeto consta na pauta. Precisamos de 39 Deputados para apreciá-lo. 
Evidentemente, não temos esse número de parlamentares no 
Plenário. Solicito a V. Exa., uma vez que a própria Bancada do PT já 
está se retirando, que faça a recomposição de quórum ou encerre de 
plano esta reunião. 

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, temos 11 Deputados 
participando de comissões e 16 em Plenário, pertazendo o total de 27 
parlamentares; portanto, há quórum para a continuação dos nossos 
trabalhos. Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini 
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência 
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a 
palavra, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, ocupantes das galerias, telespectadores da TV 
Assembléia, estamos vivendo momento muito rico, em que todos os 
brasileiros estão acompanhando, por meio da mídia, o exercício do 
governo por um partido que nasceu e cresceu na oposição. A 
imprensa tem informado as dificuldades vividas pelo PT e pelo 
Governo Lula, os quais, por muitos anos, disseram que estava tudo 
errado: a tabela do Imposto de Renda deveria ser corrigida; o FMI não 
interessava ao Brasil, por isso os acordos teriam de ser desfeitos; não 
se podia mexer nas aposentadorias; o Brasil tinha receita 
excessivamente elevada; as taxas de juros estavam muito altas; a 
ALGA não interessava ao País. 

Coisas similares a essas foram ditas com muita veemência durante 
muitos anos. Agora, o partido chega o poder e governa o Brasil. Cabe 
ao Ministro Palocci, ao comandar sua equipe econômica, verificar se 
há recursos no caixa, para fazer face às despesas; verificar a conta 
corrente do País e passar a considerar uma série de fatores. A 
questão previdenciária é grave. Caminha-se para o pragmatismo. O 
discurso de antes baseava-se na idéia de que tudo era pecado; a 
ALGA era uma ingerência nos aspectos nacionais e poderia quebrar 
as indústrias. Não se podia sequer discuti-la, mas agora é diferente, 
porque existe a responsabilidade de governar. 

Li, estarrecido, uma longa entrevista concedida esta semana a um 
jornal de circulação no Estado, em que o Vice-Presidente do Senado, 
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Senador Paulo Paim, dizia que era do tempo em que discurso e 
prática eram a mesma coisa. A Senadora Heloísa Helena e o 
Deputado Babá estão sendo ameaçados de expulsão do partido. 
Parece-me que houve entendimento, e o Lindemberg será candidato a 
Prefeito de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Enfim, as perguntas que 
os brasileiros e todos nós devemos fazer são: o que está 
acontecendo? Está errado o País renovar o acordo com o FMI, e 
então, os radicais do PT estão equivocados? Ou estão certos, e o PT 
é que está errado? É correto fazer essa reforma da Previdência? 
Enfim, está errado o Governo tomar todas essas medidas? Não 
podemos nos apressar em fazer juízos, mas chegamos a uma 
conclusão: ou está errado o que o Lula e o PT estão fazendo ou 
estava errado o discurso que faziam. É sobre isso que devemos 
refletir. Se o discurso estava errado, e eles se elegeram em cima do 
que não é correto, então, foi praticado um grande estelionato eleitoral. 
Mas, se não foi assim, talvez os mais sensatos comecem a colocar a 
mão na consciência e a avaliar as graves dificuldades por que passa o 
nosso País. Salvo engano, a expressão "oposição fala qualquer coisa" 
é de um grande dirigente do PT. 

Aí é que está. Precisamos refletir, aproximarmo-nos do que é real, 
verdadeiro e sincero. Acredito que o Lula não gostaria de taxar os 
aposentados, tanto que voltou atrás no caso do recurso da APAE. 
Mas ele fica numa situação difícil, ou fazemos isso ou a Previdência 
quebrará. O que se está buscando é alongar a vida em 20, 30 ou 
apenas 10 anos, o objetivo é dar uma sobrevida. Aquele que tem o 
timão tem a responsabilidade de tomar as medidas necessárias para a 
condução do País. 

É dentro dessa linha que queremos refletir. A menos que alguém 
seja masoquista, ninguém quer criar ou aumentar taxas, a carga já 
está pesada demais para todos os brasileiros. Qual a situação em que 
Minas foi encontrada? Durante quatro anos, dissemos que o Governo 
anterior estava levando Minas ao caos. A situação assumida pelo 
atual Governo foi a pior possível, em que as despesas são maiores 
que as receitas. Um problema seriíssimo, com a diferença de que aqui 
não existe a facilidade que existe no Governo Federal, de emitir 
dinheiro ou ir ao mercado vender títulos para recompor o caixa. Aos 
Estados já não é permitido fazer isso. O Governador Aécio Neves 
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assumiu um passivo imenso, R$2.400.000.000,00, e teve 
coragem de colocar na Lei de Diretrizes Orçamentárias que terminará 
o ano de 2004 com déficit de R$1.400.000.000,00. Mas já reduziu em 
R$1.000.000.000,00, sem aumentar impostos, apenas enxugando a 
máquina administrativa. Talvez essa não tenha sido uma preocupação 
do Governo Federal, que, ao invés de enxugar, inchou mais a 
máquina, criando cargos para companheiros que perderam eleições. 
Parece até que as viagens do Presidente foram mais caras que as de 
Fernando Henrique. Parece que não houve preocupação de enxugar 
gastos, talvez pela facilidade de emitir moeda, vender títulos, buscar 
ajuda no mercado externo. Aliás, a credibilidade do País aumentou 
bastante. 

Essa é uma virtude deste Governo, a qual precisamos reconhecer. 
O Governo aumentou o superávit primário de 3,75 para 4,25 e disse 
ao mercado externo que faria o necessário para garantir os recursos 
externos. Por isso o mercado internacional passou a acreditar no País 
- claro, com essas medidas, até eu, se fosse americano, australiano, 
inglês ou francês, acreditaria. As medidas foram rigorosas: cortaram 
no social e no FAT. O importante era recuperar a credibilidade 
internacional; e conseguiram. Em razão disso, toda vez que o 
Governo ameaça captar recursos externos, aparece dinheiro aos 
montes. 

Em Minas, o Governador não conta com essa possibilidade. O que o 
Governador fez? Se há uma receita fixa, temos de ajustar as 
despesas. Começou dando exemplo: cortou o próprio salário e o dos 
Secretários; enxugou todos os órgãos; e fez a reforma administrativa, 
extremamente inteligente, que dará maior agilidade ao Estado e 
melhorará a auto-estima dos servidores públicos. Tanto que a reforma 
foi aprimorada e aprovada por unanimidade nesta Casa. 

O Governador fez isso apesar de não precisar e não poder mexer na 
política econômica como um todo. Ele devolveu seriedade e respeito 
político ao Estado; portanto, a credibilidade internacional também 
voltou para nós, mineiros: o Banco Mundial, o BID e os Bancos de 
fomento internacionais voltaram a acreditar no Estado. As empresas 
começaram a acreditar que vale a pena investir em Minas, porque 
aqui há um líder. E o Brasil percebeu que há uma liderança ocupando 
o Palácio da Liberdade. 
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O Governador pode resolver essas questões, mas o problema 

de caixa não. O Estado depende da política macroecônomica do País 
para crescer. Todos os Estados estão nas mãos da equipe 
econômica. Por quê? Se a equipe econômica define que o PIB 
crescerá 0,8%, como o Estado crescerá 1 ,5%? Estamos atrelados à 
política macroeconômica do Governo Federal. 

De nossa parte, fizemos o dever de casa: buscamos indústrias e 
atraímos investimentos. Mas como arrecadaremos mais? Não há 
mágica, pois o PIB não cresce. Faremos uma grande festa, caso 
chegue a 1%. 

Ano que vem, espera-se um crescimento do PIB de 3,5% a 4%. 
Ótimo! A receita deverá crescer em média 4%, o que não resolverá o 
problema do Governo de Minas. O que o Governador está fazendo? 
Ele faz o que um líder responsável faria: mobilizou a sua força política, 
a liderança que amealhou no Congresso Nacional, e discute com o 
Governo Federal para que devolva ao Estado e ao povo mineiro aquilo 
que lhe é de direito. Hoje somos o terceiro PIB da Federação, o que 
significa dizer que a terceira arrecadação do País sai de Minas; quase 
70% fica com o Governo Federal. 

O que queremos? Queremos que, da mesma forma que os recursos 
vão, voltem em benefícios. A briga que hoje acontece no Congresso 
Nacional é exatamente para buscar o que é de direito do povo 
mineiro; isso é justiça. 

Isso é justiça. Com todo o trabalho e esforço que está fazendo, 
deverá haver em torno de R$800.000.000,00, muito aquém daquilo 
que Minas tem direito, pelo que arrecada. Se fizermos uma conta 
rápida, observando o PIB de Minas, com uma carga tributária anterior 
de 36%, que muita gente diz que chegará a 41%, é fácil fazermos a 
conta de quanto Minas envia para o Governo Federal e as migalhas 
que recebe de volta. O Brasil precisa rediscutir esse pacto federativo; 
não é possível que os Estados e municípios permaneçam com essas 
migalhas enviadas pelo Governo Federal. E retira-se cada vez mais. 

Agora vem novamente a Desvinculação da Receita da União -DRU -
, que o povo não sabe o que é. São 20% retirados daquilo que deveria 
ser dos Estados e municípios, mas agora desvinculado, para que o 
Governo Federal faça o que quiser com esses 20%. A DRU foi criada 
sob alegação de favorecer a estabilidade econômica; agora existe 
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apenas para levar mais receitas para a União, que já concentra 
muito. Os municípios já não sabem mais o que fazer. Mesmo se não 
contratam mais ninguém ou criem nenhuma escola, a diferença da Lei 
de Responsabilidade Fiscal entre a folha de pagamento e a receita 
cresce. Isso acontece por que a despesa aumentou? Não, foi porque 
diminuiu a receita. A cada mês a receita vai diminuindo. Nos Estados, 
quase 70% ficam para um e o restante é dividido entre os 27 Estados 
e 5.300 ou 5.600 municípios. O que se está buscando em Minas 
Gerais? Da mesma forma que no Governo Federal, está se buscando 
administrar os problemas encontrados aqui. Qual é a realidade atual? 
Está nos jornais de hoje: o Governo Federal vai à imprensa e diz que 
vai liberar R$30.000.000,00 para a segurança pública em Minas 
Gerais, R$50.000.000,00 para o Espírito Santo, não sei quantos 
milhões para o Rio de Janeiro. Os Governadores perguntam: onde 
está o dinheiro? Em Minas, só chegaram os R$10.300.000,00; estão 
faltando quase R$20.000.000,00 daquilo que foi prometido e que já 
deveria ter chegado para a segurança pública. O Presidente Lula 
disse que o modelo de segurança pública implantado em Minas 
Gerais deverá ser copiado por todos os outros Estados. Então, não há 
falha no programa emergencial de segurança pública. 

E o crime está se organizando. O Governo Federal, entendendo 
isso, está falando mais e fazendo menos. E O Governo de Minas tem 
de encontrar uma saída. Vimos o risco que corremos em Ouro Preto, 
uma cidade histórica, e o que se perdeu em Sabará e podemos dizer 
às cidades que não são históricas sobre os riscos que correm. O 
Governo poderia ter uma atitude mais tranqüila e dizer: "Não serei 
impopular ao criar nenhuma taxa; mas deixo estar para ver como fica". 
O Governo anterior fez isso, não fez nada, mas criou a taxa. Esse 
Governo, não, tem seus programas, seus responsáveis, as pessoas 
encarregadas, prazos definidos para obter resultados. 

O que vamos fazer? Fazer de conta que o problema não existe, 
jogar debaixo do pano ou enfrentá-lo? Tenho um problema sério de 
caixa. Gasto mais do que arrecado e no ano que vem vou continuar 
gastando mais do que arrecado. De onde vou tirar dinheiro? Como o 
cobertor é curto, se cubro a cabeça, descubro os pés. É o chamado 
"cobertor-peleja", porque você peleja a noite inteira sem saber se 
cobre a cabeça ou os pés. Não há mágica. A receita está clara, não 
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dá para inventar. Estão tentando. Vai ser feita a venda dos 
imóveis do Estado. Cobramos dos outros Governos o levantamento 
dos imóveis do Estado, quanto valem, quem está usando. Agora essa 
questão vai receber um tratamento sério. Mas quanto vai ser 
arrecadado com isso? O problema não vai ser resolvido. 

Atacar a máquina arrecadadora? Tive o prazer de participar de 
algumas reuniões com o Secretário da Fazenda, com a equipe da 
Receita, e se está trabalhando, buscando o que há de mais moderno 
em termos de aparelhagem para arrecadação. Mas esse é um 
processo lento. Outro dia, o Deputado Chico Simões disse que Minas 
perde R$300.000.000,00 com a questão do óleo "diesel". Fui buscar 
os dados na fonte, e essa informação não é verdadeira. Quando o 
Governo reduz o imposto para gerar emprego, crescimento 
econômico, ampliação das vendas, é criticado. E o que está 
acontecendo? Está dando certo. O acordo foi feito em seis meses e a 
venda de combustível já cresceu 4,6%; em breve, vai ultrapassar a 
receita que havia. Mas agora vai acontecer em Minas, não em São 
Paulo, em Goiás ou no Rio de Janeiro. O recurso vai ficar aqui. Atacar 
a máquina arrecadadora é uma das medidas sobre as quais tenho 
ouvido. Se você tem uma sugestão, pode dar, que este Governo vai 
acatar. Mas isso não se faz da noite para o dia. Não dá para inventar 
nesse campo. Existe legislação e uma série de questões que têm que 
ser observadas. Que bom que existe legislação, porque o contribuinte 
tem de ser respeitado e defendido. O que se quer não é atacar o 
contribuinte, mas aquele que sonega. Porém, isso não é possível 
enquanto não se faça uma reforma tributária séria neste País. 
Disseram que iam fazer uma reforma tributária. Na verdade, o que 
está parecendo é que vão fazer uns remendos para arrecadar 5% a 
mais. Vai melhorar alguma coisa? Vai, mas muito pouco. Reforma 
tributária profunda, que precisa ser feita, ainda não acontecerá neste 
Governo. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Miguel 
Martini, nosso Líder nesta Casa, quero fazer algumas considerações 
importantes. Exatamente porque também temos compromisso com o 
Estado de Minas Gerais é que temos de ser verdadeiramente contra o 
aumento dessas taxas e esses projetos que foram mandados a esta 
Casa pelo Governador Aécio Neves. Temos viajado por este Estado, e 
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neste final de semana estive no Sul de Minas, em várias cidades e 
até em Três Corações. O que pudemos ver são comerciantes, 
lideranças, o povo de um modo geral, a todo minuto nos parando nas 
ruas e implorando, pelo amor de Deus, que não se aumentem mais as 
taxas. É uma gritaria geral do povo de Minas. 

Estamos trazendo a repercussão e o pedido do povo. Quando 
somos contra as taxas, somos a favor de Minas Gerais. Queremos 
deixar isso registrado. 

O Deputado Miguel Martini - Fazendo o debate com V. Exa., o povo 
brasileiro está reclamando a mesma coisa. Por exemplo, a COFINS 
está sendo aumentada absurdamente. O povo brasileiro está 
reclamando. Por que o Lula fez isso? 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado, em nível 
federal, aumentou-se muito o controle social. Há auditorias e sorteios. 
No País e em Minas Gerais temos de envidar esforços concentrados 
para aumentar arrecadação, mas não aumentando taxas. 

As taxas de telefonia, da CEMIG e da COPASA estão muito altas. 
Quando se liga para profissionais liberais, vemos que muitos estão 
com telefones cortados. Por quê? Porque o pessoal não tem mais 
capacidade de contribuir por meio das taxas. Não se trata apenas de 
discurso de Situação e de Oposição, porque o problema é muito mais 
sério. 

O Deputado Miguel Martini - Deputada, quero debater com V. Exa., 
porque é preciso fazer contraponto. O povo brasileiro acha que, se a 
tabela do Imposto de Renda fosse reajustada, sobraria mais dinheiro 
ao assalariado, mas o Governo Federal não quer fazer essa redução. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado, na Câmara 
dos Deputados, houve proposta de taxação das grandes fortunas, 
mas, infelizmente, não tivemos apoio dos Deputados, que, na grande 
maioria, não são comprometidos com a população. A não ser uma 
minoria que defende que haja maior distribuição de renda. Se é 
distribuição, alguém deve perder. 

O Deputado Miguel Martini - A maioria dos Deputados do Congresso 
Nacional pertence ao PT, é maioria absoluta. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Para algumas 
questões, não. Como disse, não temos maioria para votar o imposto 
para taxar grandes fortunas. É preciso colocar a mão nas feridas do 
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País com responsabilidade. 

O Deputado Miguel Martini - Enquanto não se taxam as fortunas não 
se pode corrigir a tabela do Imposto de Renda? 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Somos favoráveis. 
Disse que o PT é democrático e temos questionado aquilo de que 
discordamos, até do nosso próprio Governo. Já questionamos até 
mesmo a tabela do Imposto de Renda. 

O Deputado Miguel Martini - Mas o povo elegeu o PT não apenas 
para discordar, mas para governar segundo o interesse do povo. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Com certeza, o Lula 
tem feito isso. Se não fosse responsável teria de tomar medidas 
precipitadas que poderiam levar o País ao caos. Muitos Deputados da 
Oposição fizeram esse discurso na Câmara dos Deputados, mas 
agora pararam. Isso aconteceu porque viram que o Governo é 
comprometido, sério e responsável. 

O Deputado Miguel Martini - Deputada, desculpe-me, mas 
interrompo-a novamente para dizer que recentemente assisti a uma 
palestra na FIEMG do Transparência Brasil, quando seu Presidente 
disse que o Presidente Lula, então candidato, assinou compromisso 
de implantar sete a nove pontos em que daria transparência e 
corrigiria o problema de corrupção no País. No entanto, nenhum ponto 
foi aplicado até agora; e não o será. Essa palestra está no "site" do 
Transparência Brasil. V. Exa. está dizendo que trabalhou, mas não. O 
real, o documental, o factível, enfim o que ocorre não é assim, porque 
ainda é discurso. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)- Nesse ponto, tenho de 
discordar radicalmente de V. Exa. De forma alguma posso concordar 
com a afirmação de que o Governo Federal não está trabalhando pela 
transparência. 

O Deputado Miguel Martini - Estou falando do acordo assinado com 
transparência, quando não se aplicou nenhum, como eles mesmos 
disseram. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - V. Exa. fala das 
viagens do Lula. Sabemos da grande importância da política exterior 
do Governo Lula, pois tem dado grande respaldo a este País para 
tomar, em médio prazo, as medidas necessárias para contrapor ao 
imperialismo norte-americano. Temos de ter força política, pois 

~-----------~------------~ 



1226 
sozinho, o País não poderá fazer nada contra isso. Portanto, é 
preciso fortalecer o MERCOSUL, discutir com os países da América 
Latina, com a África e com outros setores que apóiem uma política 
diferente, ou seja, com aqueles que sejam contrários ao 
neoliberalismo, para termos contraposição à política imperialista dos 
norte-americanos. 

Há uma grave situação mundial e, por outro lado, uma situação 
nacional, pois, por muitas décadas, o nosso País trabalhou 
privatizando. Sabemos que a Argentina, com 100% de privatização, 
chegou ao caos. Hoje, felizmente, estamos mudando esse rumo. Mas 
não se muda nada de uma só vez. Já não estamos privatizando áreas 
prioritárias e estamos garantindo, desde o Governo passado, que não 
haja a privatização das nossas águas. Furnas foi um grande passo. 

V. Exa. fala que o nosso partido seria incoerente. De forma alguma, 
pois temos responsabilidade com este País. Nosso partido é 
democrático. Por isso, há liberdade de expressão. No entanto, quando 
se diz respeito à votação, há o regimento interno do partido, que 
dispõe termos de acatar a maioria; senão, viraria anarquia. 
Pessoalmente, defendo a democracia. 

Temos de deixar claro que, quando há falhas, o Governo as tem 
reconhecido. Além disso, tem sido flexível e tem ouvido as lideranças 
e a população. Em Brasília, no Encontro Nacional das Cidades, 
estiveram presentes 2.500 delegados. É lógico que o resultado de 
deixar de investir na ciranda financeira para investir nas políticas 
públicas é, no mínimo, a médio prazo. Temos exemplo concreto disso, 
quando o PT governava em Betim, primeiramente, com a Maria do 
Carmo e, depois, com o Jésus. Após um ano de Governo, o povo 
pôde perceber o resultado da aplicação dos recursos em políticas 
públicas e o rendimento desses recursos, pois cada centavo foi 
aplicado sem desvio. Então, após décadas de neoliberalismo 
assoberbado, precisamos de certo tempo para que a mudança se 
proceda gradativamente. 

Encerrando, quero deixar claro que, quando somos contrários às 
taxas, estamos a favor do povo mineiro, defendendo os cidadãos, 
desde os mais simples até os empresários do nosso Estado. 

O Deputado Miguel Martini - No Governo anterior, não ouvimos esse 
discurso do PT, partido que contava com o apoio do Governador 
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Itamar Franco a Lula, conforme aconteceu. Ao apagar das luzes, 
fomos atropelados. Naquela ocasião, a situação era grave, e não se 
tratava desse tipo de taxa que estamos criando. 

Como estava dizendo no início da minha fala, o povo que ouviu a 
brilhante Deputada Maria Tereza Lara deve estar se perguntando: 
''tudo o que o PT faz é bonitinho e o que os outros fazem é feio?". 

Quando o Fernando Henrique fazia política internacional, isso 
significava esbanjar recursos com viagens e mais viagens. Agora, 
quando o Lula viaja, dizem que é preciso. Quando o Fernando 
Henrique fazia acordos com o FMI, diziam que estava entregando o 
País ao capital internacional. Agora, com o Lula, é diferente. Não sei 
nem quem fez o acordo com o FMI. O Presidente viajou para o 
exterior para não assinar sobre os transgênicos e com o FMI. Ele 
disse: "Não vamos assinar com o FMI", mas, no dia seguinte, quando 
chegou ao Brasil, ficamos sabendo que já assinaram com o FMI. 
Talvez lhe tenham telefonado à noite, correndo, para informar-lhe. São 
essas as incoerências que levantamos e evidenciamos. 

Não saberia ser um Deputado no parlamento sem a Oposição, que é 
fundamental, mas é preciso haver certa coerência. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, percebemos que não há 

quórum para continuarmos, portanto pedimos que encerre de plano a 
reunião. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 19, às 9 e 
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a reunião 
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 33a REUNIÃO ESPECIAL, EM 17/11/2003 
Presidência do Deputado lvair Nogueira 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa 
- Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
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Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado 
Antônio Júlio - Exibição de vídeo - Palavras da Sra. Maria de Lourdes 
Prata Pace - Palavras da Sra. Mariza Taranto - Apresentação musical 
- Entrega de placa - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - Antônio Júlio - Doutor 

Viana - lvair Nogueira Laudelino Augusto - Sebastião Helvécio -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado lvair Nogueira) - Às 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. 

Atas 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-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 as Exmas. Sras. 

Maria de Lourdes Prata Pace, Presidente do Conselho Estadual da 
Mulher; Ângela Pace, Pró-Reitera do Unicentro Newton Paiva; Mariza 
Taranto, Coordenadora Nacional do Projeto Jus Mulher; Nilza 
Dorothéia da Cunha, representando a Associação Comercial de 
Minas; Laila Campos de Abreu, Presidente da Associação Brasileira 
das Mulheres de Carreira Jurídica - Comissão Minas Gerais; e os 
Exmos. Srs. Edson Antônio Arger, Auditor do Tribunal de Contas, 
representando o Presidente, Conselheiro Simão Pedro Toledo; e 
Deputado Antônio Júlio, autor do requerimento que deu origem a esta 
comemoração. 

Registro de Presenças 
O locutor - Registramos a presença em Plenário do Exmo. Vereador 

à Câmara Municipal de Belo Horizonte Paulâo Augusto dos Santos. 
Uma especial saudação à ex-Deputada Elaine Matozinhos, na pessoa 
de quem estendemos nossas saudações às mulheres que aqui 
representam os diversos setores da sociedade mineira e brasileira. 
Registramos, ainda, a presença dos Srs. Braz Pagani, Presidente da 
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Agência de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, Eng. 
Paulo de Melo Franco, Presidente do Instituto Nacional de 
Desenvolvimento, e da Sra. Karina Aguiar, representando a Sra. 
Daniela Chen, Vice-Presidente do Centro de Promoção de Negócios 
da Confederação de Dirigentes Lojistas. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração dos 20 anos do 

Conselho Estadual da Mulher. 
Execução do Hino Nacional 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que 
será interpretado por José Evariste Souza Neto. 

- Procede-se à interpretação do Hino Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 

Sra. Presidente do Conselho Estadual da Mulher, Maria de Lourdes 
Prata Pace; Exmo. Deputado Antônio Júlio; Sr. Edson Antônio Arger; 
Dra. Ângela Pace; Sra. Mariza Taranto; Sra. Nilza Dorotheia da 
Cunha; Sra. Laila Campos de Abreu; Srs. Deputados; Sras. 
Deputadas; Dra. Elaine Matozinhos, ex-colega nesta Casa; senhoras 
e senhores, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
sente-se especialmente motivada para render esta homenagem ao 
Conselho Estadual da Mulher por seus 20 anos de efetiva e firme 
atuação. Nosso Conselho, juntamente com o de São Paulo, é pioneiro 
no País na sua preocupação com a condição feminina e na 
determinação de políticas públicas para as mulheres. 

Sua representação reúne os membros designados pelos diversos 
setores do Estado com número semelhante de Conselheiras agindo 
em nome da própria sociedade, numa soma de esforços pela melhoria 
da situação feminina em um ambiente socioeconômico ainda 
preconceituoso e hostil. 

É significativo e profundamente lamentável o recente episódio que 
martirizou a Profa. Nívea Lafetá Velloso, Secretária do Conselho, 
expondo a fragilidade da mulher que vive só diante da selvageria de 
assassinos que não hesitam em chegar às últimas conseqüências 
apenas para roubar a vítima naturalmente frágil. Esse episódio 
doloroso vem turvar esta comemoração, mas deve figurar como alerta 
para o aperfeiçoamento da luta pela vida e por todos os anseios da 
população feminina. 
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Que possamos, então, refletir também sobre todas as 

conquistas das mulheres brasileiras e mineiras nessas duas décadas, 
assegurando seu direito à cidadania e seu legítimo papel de agente 
transformador de hábitos e costumes. 

Assim, enquanto ainda denunciamos a violência de gênero na vida 
social privada e pública, sobretudo a violência doméstica, uma das 
mais invisíveis e que tantos danos físicos e psicológicos causa às 
suas vítimas, podemos, por outro lado, verificar os frutos de uma luta 
árdua e pioneira. 

O movimento pela emancipação da mulher, numa corrente histórica 
de três séculos, trouxe o reconhecimento de direitos, entre os quais o 
direito ao trabalho, ao voto e à opinião, bem como à licença-
maternidade e a uma remuneração igual em funções iguais às dos 
homens. Essa última não é ainda, infelizmente, respeitada na maior 
parte do mundo. 

Numa sociedade de diferenças e privilégios como a nossa, o gênero 
feminino, associando-se a menores oportunidades ligadas à raça e à 
origem social, tem sua luta inserida num quadro maior de obstáculos. 
É nesse espectro que trabalha o Conselho Estadual da Mulher, 
buscando a capacitação e geração de renda para seu público. Esse 
serviço prestado junta-se à assistência jurídica e psicológica, como 
atendimento em terapia de grupo, assessoria para a implantação dos 
conselhos municipais e criação de creches e centros infantis. 

Esses 20 anos refletem, portanto, um trabalho concreto, que procura 
cobrir todo o território do Estado, defendendo e oferecendo meios de 
sobrevivência às mulheres mineiras. A ação é incessante em um 
mundo que ainda oferece respostas ineficazes e em que a supremacia 
dos homens persiste, minando práticas políticas centradas no bem-
estar da mulher. 

Quando comemorarmos os 30 ou 40 anos do Conselho, certamente 
a situação há de ser mais arejada, e nódoas tão indesejáveis não 
mais haverão de intervir numa ocasião de júbilo. Esta Casa apóia e 
seguirá apoiando o Conselho Estadual da Mulher, assim como os 
direitos e reivindicações do gênero feminino no Estado de Minas 
Gerais. 

Palavras do Deputado Antônio Júlio 
Sr. Presidente, Deputado lvair Nogueira, Sra. Maria de Lourdes 
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Prata Pace, Sr. Edson Antônio Arger, Sra. Ângela Pace, Sra. 
Mariza Taranto, Sra. Nilza Dorotheia da Cunha, Sra. Laila Campos de 
Abreu, nossa ex-colega Elaine Matozinhos, senhoras e senhores, fui 
incumbido de apresentar o requerimento de homenagem ao Conselho 
Estadual da Mulher. Esse tema é difícil, porque, às vezes, parece que 
a mulher é o sexo frágil. Isso não é verdade. Conforme propaganda do 
PDT, faz apenas 60 anos que a mulher passou a ser eleitora. Esse 
fato é bastante recente. 

Em 1988, aconteceu o "lobby" do batom, tendo à frente 26 
Deputadas Federais constituintes que obtiveram importantes avanços 
na Constituição Federal, como a igualdade de direitos e obrigações 
entre homens e mulheres. Em 1989, Júnia Marise foi eleita a primeira 
Senadora do País. Foi também realizado o 1° Fórum de Presidentes 
dos Conselhos da Condição e Direitos da Mulher. Em 1983, São 
Paulo e Minas Gerais já haviam criado seus Conselhos Estaduais. O 
então Governador, Tancredo Neves, criou o nosso Conselho, cuja 
primeira Presidente foi a Senadora Júnia Marise. Em 1994, iniciou-se 
a articulação das mulheres brasileiras para a redação do documento 
reivindicatório para a IV Conferência das Nações Unidas sobre a 
Mulher, realizada em Beijin, na China, no ano seguinte. Em 1996, 
visando às eleições para Prefeitos e Vereadores, as mulheres 
organizaram-se em todo o País. Por meio do movimento Mulher sem 
Medo do Poder, aumentou o número de Prefeitas e Vereadoras em 
todo o território nacional. 

Hoje as mulheres ocupam mais de 1 O% das cadeiras da Câmara 
dos Deputados, mais de 8% das do Senado, mais de 9% das 
Prefeituras brasileiras e representam mais de 15% do número de 
Vereadores. Isso mostra a importância da mulher na vida nacional. 
Prestigiar o Conselho é prestigiar e homenagear todas as mulheres. 
Para felicidade nossa, está sendo homenageado pela bancada 
masculina desta Casa. Os Deputados estão prestigiando as mulheres. 
A bancada feminina também participou, mas foi por meio da nossa 
iniciativa que essas homenagens estão sendo prestadas. 

O Conselho é muito importante. Muitas pessoas não acreditam mais 
nas organizações. Há um grande descrédito. Hoje estamos 
fortalecendo o Conselho Estadual da Mulher. Estamos preocupados 
com a participação da mulher na vida nacional. A mulher tem direito a 
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30% das vagas nas disputas para cargos eletivos. No entanto, às 
vezes, não conseguimos sequer 6% de participação, porque ainda 
existe preconceito contra as mulheres. Nós, do PMDB, estamos 
fortalecendo o movimento PMDB Mulher, justamente para criar a 
consciência da importância da participação da mulher nas discussões 
da vida nacional. Não devemos apenas discutir a violência cometida 
contra as mulheres. Isso passou da época. 

Hoje temos de discutir a participação efetiva da mulher, com todos 
os seus direitos e obrigações. Não adianta dizer que a mulher só tem 
obrigações e poucos direitos. Esta é nossa homenagem a vocês, 
mulheres, e ao Conselho. Deixo aqui o meu abraço à Presidente do 
Conselho Estadual, Maria de Lourdes Prata Pace, mãe da nossa 
Ângela Pace, das mais importantes pessoas na vida política de Minas 
Gerais, que representa bem o Conselho. Quando aqui esteve, 
reivindicando maior participação do Conselho, dissemos que faríamos 
uma homenagem ao Conselho, para despertar as mulheres e a 
população mineira para o fato de que existe um Conselho Estadual da 
Mulher que precisa ser valorizado e que precisa participar mais dos 
eventos que promovemos. Às vezes, por culpa nossa mesmo, o 
Conselho fica esquecido. 

Maria de Lourdes, receba nosso abraço de felicidade por podermos 
prestar esta homenagem ao Conselho. E que não fique só nas 
homenagens. Que daqui para a frente possamos envolver o Conselho 
nas discussões que a Assembléia tem promovido. O Conselho deveria 
participar mais efetivamente, representando a mulher mineira nas 
discussões e nas decisões deste parlamento. Receba nossos 
agradecimentos e nossa manifestação de alegria por podermos 
prestar esta homenagem a todas as mulheres de Minas Gerais e do 
Brasil. 

Exibição de Vídeo 
O locutor - Convidamos os presentes a assistir à exibição de vídeo 

de curta duração confeccionado exclusivamente para este evento, em 
homenagem ao Conselho Estadual da Mulher. 

- Procede-se à exibição de vídeo. 
Palavras da Sra. Maria de Lourdes Prata Pace 

Boa-noite. Fico muito feliz de estar aqui hoje, justamente no dia em 
que se comemoram os 20 anos do Conselho. Agradeço ao Deputado 
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lvair Nogueira, representando o Presidente da Casa, Deputado 
Mauri Torres, e ao Deputado Antônio Júlio, apoio que nos têm dado. 

Estamos comemorando 20 anos de criação do Conselho Estadual 
da Mulher de Minas Gerais. É motivo de alegria e agradecimento a 
esta Casa, na pessoa de seu Presidente, Deputado Mauri Torres, e 
dos Deputados Antônio Júlio e lvair Nogueira. 

Temos a certeza de que estamos cumprindo nosso dever para com 
o Estado e as mulheres de Minas Gerais. 

O Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais foi criado no 
Governo de Tancredo Neves, por reivindicações e articulações das 
mulheres mineiras e da sociedade. 

O Conselho se destina a promover melhores condições para a 
integração das mulheres na sociedade, formulando um plano de ação 
que viabilize a participação da mulher em todos os setores e propondo 
medidas e atividades que visem à defesa de seus direitos, lutando 
contra todas as formas de violência e discriminção que atinjam a sua 
plena inserção na vida social, econômica, política e cultural do nosso 
Estado. Nós, brasileiras, somos 51,5% da população, constituímos 
41,9% da força de trabalho, somos a maioria do eleitorado. Os 
impactos políticos de ajuste estrutural gerados por um modelo de 
desenvolvimento excludente e desumano vêm aumentando as 
dificuldades das brasileiras, particularmente as de baixa renda. 

As condições mais adversas geradas pela pobreza atingem 
particularmente as mulheres, pela posição secundária que ocupam na 
sociedade e pela discriminação de gênero que sofrem. 

Os reduzidos investimentos em setores sociais fundamentais, como 
saúde, educação, trabalho e saneamento básico, significam mais 
horas nas filas de atendimentos dos postos de saúde, menos escolas, 
mais mortes por parto e doenças do aparelho reprodutivo, maior 
violência doméstica, mais horas de trabalho, gerando violência e 
discriminação. 

A trajetória do Conselho é de luta e resistência e é contínua. Se não 
fazemos mais é porque muitas vezes não temos o apoio necessário 
para desenvolver nosso trabalho. 

Lutamos pelas Diretas-Já e pela anistia. Tivemos papel importante 
na feitura das Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica do 
Município, lutando pelos direitos da mulher, que foram alcançados na 
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Constituição de 1988. 

Fizemos parte de todos os fóruns realizados em todos os recantos 
do Brasil, para levar as reivindicações das mulheres brasileiras para a 
IV Conferência Mundial da Mulher, promovida pela ONU, em setembro 
de 1995, em Pequim, onde tive o prazer de estar presente. O Brasil foi 
signatário, assinando a Plataforma e a Declaração. Ajudamos a criar 
conselhos municipais, associações e entidades de mulheres em todo 
o Estado. 

A experiência demonstra que a história da luta das mulheres 
brasileiras, embora pontuada por obstáculos e com articulação 
limitada, já não pode ser ignorada, pois temos contribuído 
valorosamente para mudar a cara do Brasil. 

O crescimento da participação feminina no mercado de trabalho 
brasileiro foi uma das mais marcantes transformações sociais 
ocorridas no País desde a década de 1970. O crescimento da força de 
trabalho feminino hoje supera o masculino, mas o desemprego é 
maior entre as mulheres. A expansão da escolaridade e o acesso das 
mulheres às universidades contribuíram para esse processo de 
transformação. 

O papel do Conselho é incentivar a criação, a ampliação de cursos 
de qualificação profissional e a geração de renda voltadas para os 
interesses da mulher. 

É preciso que o Governo e os órgãos competentes tornem 
consciência desse grave problema do desemprego, trazendo políticas 
compensatórias para resolver esse direito social que assola nossa 
população. 

E preciso desenvolver atividades junto aos órgãos públicos, com a 
finalidade de identificar, conhecer e avaliar os programas de 
assistência integral à saúde da mulher, propondo outras medidas. A 
noção de saúde integral leva ao reconhecimento de que isso significa 
estar bem no mundo. 

Desenvolver um projeto educacional não discriminatório, o que 
implica transversalizar toda a ação educativa com a discussão sobre o 
papel da mulher na sociedade, nas relações de gênero, de raça e de 
etnia e do direito de escolha e respeito às diferenças. 

A implementação de um projeto cultural que questione as relações, 
que introduza novos paradigmas, que combata toda e qualquer forma 
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de discriminação ou de violência, que valorize a produção cultural 
e artística, que trabalhe nas questões de gênero. Temos de agradecer 
às antigas Presidentes Júnia Marise, Marlene Abreu Rocha e Sandra 
Lima; e a Maria Elvira, por todo o apoio que nos tem dado em todos 
esses anos de funcionamento. Agradecemos a todos os voluntários 
que têm contribuído nas ações contínuas do Conselho, tais como: 
ABMCJ, com atendimentos jurídicos; JUS-Mulher, coordenados pela 
Ora. Mariza Taranto; Ora. Helena Delamõnica, Dra. Lizete, Dra. Yone 
Mourão, Ora. Beatriz e outras; aos professores de Direito, que deram 
o curso Noções de Direito; cursos de português, coordenados por 
Azizi Nacur; atendimento psicológico coordenado por Vai e Diva; 
atendimento jurídico coordenado pela Ora. Delenne Betth e Dilma 
Abreu Rocha; atendimento floral, Ora. Jamile Nacur; serviço de 
mediação com os psicólogos Mônica Cormelli, Ruth Amorim, Daniel 
Magalhães, Cleide, e outros. Agradecemos também a essa 
maravilhosa orquestra do Centro Universitário Newton Paiva, na 
pessoa de seu Reitor, Dr. Newton de Paiva Ferreira Filho. 
Agradecemos ainda a todas as Presidentes de associações aqui 
presentes. Sem vocês, o Conselho não seria nada. Muito obrigada 
também a todas as minhas colegas do Conselho Estadual da Mulher. 
Sem elas não seríamos capazes de fazer nada. 

É hora de reivindicar nossos direitos, garantidos na Constituição de 
1988 e em todas as conferências realizadas no mundo. Na 
Conferência Mundial dos Direitos Humanos, reafirmou-se que os 
direitos humanos da mulher e da menina são parte inalienável, 
integrante e indivisível dos direitos humanos e das liberdades 
universais. Com ousadia e coragem, vencendo mil obstáculos, a 
mulher vem abrindo espaços, enriquecendo a sociedade como agente 
dinâmico e altamente produtivo. O Conselho Estadual da Mulher se 
orgulha de estar fazendo parte dessa história. Muito obrigada. 

Palavras da Sra. Mariza Taranto 
Com a permissão da Mesa, cujos integrantes já foram citados, e 

desse auditório que vem prestigiar esta homenagem extremamente 
justa ao Conselho Estadual da Mulher e a todas as suas integrantes, 
estou aqui para homenagear particularmente a professora e filósofa 
Maria de Lourdes Prata Pace. Fiquei pensando se deveria falar com a 
razão ou com o coração. Mas, como o coração é bom conselheiro, 
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achei melhor, Lourdinha, falar com o coração. 

A homenagem que se faz nesta Casa democrática ao Conselho 
Estadual da Mulher não estaria completa se a artesã desse trabalho 
não fosse especialmente homenageada. 

Maria de Lourdes Prata Pace, são apenas seis anos de convivência, 
como coordenadora do Projeto jus-Mulher, pertencente à Associação 
Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, representado pela Ora. 
Laila Campos de Abreu. Esse tempo foi suficiente para, ao falar de 
você, usar o coração. Sua liderança é inquestionável; sua firmeza e 
doçura só podem ser comprovados por quem convive com você e 
sabe das múltiplas tarefas que desempenha no Conselho, às vezes 
com prejuízo de sua vida pessoal. Entendo como uma missão o 
trabalho da Lourdinha à frente do Conselho Estadual da Mulher de 
Minas Gerais, um dos pioneiros nessa área. 

Respeitando sua formação filosófica, citarei um trecho de Khalil 
Gibran a respeito do trabalho.(- Lê:) 

"Eu vos digo que quando trabalhais realizais parte do sonho mais 
longínquo da terra, desempenhando assim uma missão que vos foi 
designada quando o seu sonho nasceu. Disseram-vos que a vida é 
escuridão; e no vosso cansaço, repetis o que os cansados vos 
disseram. Eu vos digo que a vida é escuridão realmente, exceto 
quando há um impulso; e todo impulso é cego, exceto quando há 
saber. E todo saber é vão, exceto quando há trabalho. E todo trabalho 
é vazio, exceto quando há amor." 

Lourdinha, aceite esta nossa homenagem, em nome do Projeto Jus-
Mulher e da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, 
extensiva a todas as companheiras do Conselho Estadual. Obrigada. 

Apresentação Musical 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Orquestra Newton 

Paiva, sob a regência do Maestro Edvandro Antônio da Silva, 
apresentando as seguintes músicas: "Eu Sei Que Vou te Amar", de 
Tom Jobim; "Maria, Maria", de Milton Nascimento; e "Aquarela do 
Brasil", de Ary Barroso. 

- Procede-se à apresentação musical. 
Entrega de Placa 

O locutor - Senhoras e senhores, neste momento, o Sr. Presidente 
desta solenidade, Deputado lvair Nogueira, juntamente com o autor do 
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requerimento que deu origem a esta homenagem, Deputado 
Antônio Júlio, fará entrega à Sra. Maria de Lourdes Prata Pace de 
placa alusiva a esta homenagem com os seguintes dizeres: 

"O Estado se orgulha de contar com uma entidade que, 
compromissada com a cidadania e com a luta pela igualdade de 
gênero, dedica-se a combater a discriminação à mulher, divulgando 
seus direitos e proporcionando-lhe informação, atendimento 
psicológico, jurídico e qualificação profissional. A homenagem do 
Legislativo mineiro ao Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais 
pelos seus 20 anos de criação". 

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Centro de Apoio à Mulher, ao 
Movimento Popular da Mulher, ao gabinete da Deputada Jô Moraes, à 
Deputada Ana Maria Resende, à Orquestra Newton Paiva, sob a 
regência do Maestro Edvandro Antônio da Silva, que nos proporcionou 
grande alegria. Pena que foram apenas três músicas. 

Antes de encerrar a reunião, queremos falar sobre a participação da 
mulher. Temos aqui alguns exemplos que gostaria de citar: a Tia 
Dulce, precursora da mulher na televisão; a Presidente do Conselho e 
tantas outras mulheres, anteriormente citadas. 

Gostaria de fazer uma referência à Deputada Maria Elvira, que, 
independentemente de ser política ou não, de não estar exercendo 
provisoriamente um cargo público, demonstrou, ao longo de sua 
carreira política, luta, garra, principalmente em prol da mulher mineira 
e brasileira, debatendo projetos importantes. Portanto, registro aqui 
que Maria Elvira foi uma grande guerreira. Tive a oportunidade de 
acompanhar de perto suas lutas. 

Além dela, temos de homenagear todas as mulheres que, no 
passado, não foram tão reconhecidas. Temos conosco nesta Mesa a 
Ora. Ângela Pace, que ocupou um cargo que, pelas dificuldades 
inerentes a ele, muitos homens não gostariam de exercer. 

E aí, mais uma vez, pela competência e pela garra da Ângela 
durante o tempo em que esteve à frente da Secretaria da Justiça 
cuidando de um dos assuntos mais difíceis, que são as penitenciárias 
e os presos, a mulher representou muito bem o seu papel. Aliás, ao 
longo dos anos, as mulheres têm mostrado que, na verdade, estão 
mais bem preparadas do que os homens, quando exercem os cargos 
a que são designadas. A Presidência manifesta às autoridades e aos 
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O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 
Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os 
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 18, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária 
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A 
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se 
a reunião. 

ATA DA 69" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 13/11/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: Ata; discursos dos 
Deputados Durval Ângelo e Rogério Correia e da Deputada Jô 
Moraes; aprovação da ata - Questão de ordem - 2" Parte (Ordem do 
Dia): Questões de ordem - Votação de Proposições: Votação, em 
turno único, do Projeto de Lei no 1 .078/2003; designação de relator; 
suspensão e reabertura da reunião; suspensão e reabertura da 
reunião; suspensão e reabertura da reunião; suspensão e reabertura 
da reunião; chamada para recomposição do número regimental; 
existência de quórum para votação; emissão de parecer pelo relator; 
não-recebimento de requerimento do Deputado Chico Simões; 
requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro, Rogério Correia, lvair 
Nogueira e Adalclever Lopes; deferimento; questão de ordem; leitura 
da Emenda no 56; questões de ordem; requerimento do Deputado 
Antônio Carlos Andrada; discurso do Deputado Rogério Correia; 
prorrogação da reunião; discursos da Deputada Jô Moraes, dos 
Deputados Mauro Lobo, André Quintão, Chico Simões, Durval Ângelo, 
Roberto Carvalho e Weliton Prado e das Deputadas Maria José 
Haueisen, Marília Campos e Maria Tereza Lara; questão de ordem; 
discurso do Deputado Alencar da Silveira Jr.; questão de ordem; 
chamada para recomposição de quórum; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos; discursos dos 
Deputados Ricardo Duarte, Biel Rocha e Adelmo Carneiro Leão; 
questão de ordem; existência de quórum para a continuação dos 
trabalhos; discursos dos Deputados Padre João e Laudelino Augusto; 
não-recebimento de requerimento do Deputado Durval Ângelo; 
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questão de ordem; aprovação do requerimento; verificação de 
votação; ratificação da aprovação do requerimento; prejudicialidade de 
requerimentos dos Deputados Rogério Correia, Weliton Prado e 
Laudelino Augusto e das Deputadas Jô Moraes e Maria Tereza Lara; 
declarações de voto - Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Ouintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lvair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho- 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) - Às 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. 

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior. 
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O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para 

discutir, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, o critério de leitura da 

ata em forma de síntese, conforme feito aqui, não permite que 
tenhamos um quadro real do que foi a reunião de ontem à noite. O 
correto seria a leitura da ata que é publicada no diário oficial, porque, 
com toda a certeza, teríamos, na íntegra, todo o processo de 
discussão. Mesmo que isso implicasse maior demora ou esgotamento 
do Deputado leitor, no caso o nosso Secretário, que, por sinal, fez 
uma leitura muito boa, de qualquer maneira teríamos um quadro 
melhor da discussão. Com toda a certeza, isso ajudaria muito a 
subsidiar o processo de discussão da reunião. 

O que verificamos ontem e está registrado na ata foi a apresentação 
de três substitutivos ao projeto das taxas do Governo. São três 
substitutivos: o primeiro, de nossa autoria; o segundo, da Deputada Jô 
Moraes e o terceiro, do Deputado Rogério Correia. São três 
substitutivos que se apresentam como alternativas boas e reais ao 
projeto do Governo. 

Frisamos que a não-leitura na íntegra desses substitutivos - que 
estão na ata publicada no "Minas Gerais"- prejudica o conhecimento e 
a informação dos Srs. Deputados. Então, faço este apelo a fim de que 
seja lida a ata oficial, para o conhecimento real e objetivo de todas as 
Deputadas e todos os Deputados. Por isso, insisto no meu apelo para 
que pelo menos os três substitutivos apresentados sejam lidos na 
íntegra, porque isso, de alguma forma, contribuirá para a reflexão dos 
Deputados que querem uma alternativa ao projeto do Governo. Eles 
estão sendo pressionados por suas bases para que o projeto das 
taxas não seja aprovado na forma como foi apresentado. 

O nosso Governador, que também assiste à TV Assembléia, deve 
ter tido conhecimento do substitutivo, já que ontem soubemos de uma 
reclamação dele contra a bancada da Oposição. Talvez ele esteja 
esquecendo-se de que tem 61 parlamentares a seu favor e de que em 
hipótese alguma a não-votação é somente de responsabilidade da 
Oposição. 

Então, essa leitura na íntegra permitiria que o Governador refletisse 
sobre o fato de que há uma alternativa para a arrecadação ou que ele, 
conhecendo os substitutivos, aguardasse a tramitação da reforma 
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federal, já que ele tem contribuído "muito" para a celeridade dela. 
Essa reforma foi apresentada no dia 29 de abril e até agora não foi 
votada; os projetos do Governador foram apresentados ontem e já 
estão em condições de votação. 

Portanto, essa reflexão de que estar-se-ia atrasando e prejudicando 
Minas Gerais quem sabe não diz respeito aos Deputados do PSDB no 
Congresso Nacional que até agora não votaram a reforma federal? 
Com toda a certeza, o ganho do Estado estaria bem melhor, com 
arrecadação superior a R$800.000.000,00 por ano. Isso representa 
praticamente a metade do déficit operacional do Estado. 

Então, fazemos este apelo à Presidência: que tenhamos a leitura da 
ata oficial publicada no "Minas Gerais". Isso seria muito mais real e 
concreto, permitiria e subsidiaria muito a discussão da reunião 
seguinte. Portanto, essa Presidência, democrática que é, deve 
respeitar essa vontade, pois ela representa uma norma regimental. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério 
Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
queria parabenizar o Deputado Luiz Fernando Faria, nosso 
representante de Santos Dumont, pela leitura serena e pausada da 
ata, que nos deu condição de fazer uma análise mais aperfeiçoada de 
seu conteúdo e levou o Deputado Durval Ângelo a aprofundar-se 
numa questão mais importante, a da leitura da ata publicada, que é 
mais completa. Geralmente, faz-se uma leitura muito sucinta. 

É claro que foi feito pelos técnicos da Assembléia, com muita 
competência, um resumo da ata do Seminário Legislativo Regiões 
Metropolitanas, por exemplo. Mas foi lido apenas um conteúdo 
resumidíssimo dessa ata, mencionando apenas que Deputados 
compareceram às reuniões, informando como foi a participação dos 
grupos de trabalho e, ao final, apresentando somente as sugestões 
votadas pelo plenário do Seminário. A riqueza do evento não está 
expressa aqui nem o calor dos debates, os temas suscitados ou a 
importância do Seminário para a região metropolitana. A ata sucinta 
não reflete isso, exatamente por ser resumida. Já a que é publicada e 
cuja leitura foi pedida pelo Deputado Durval Ângelo - e creio que o 
Presidente posteriormente procederá à leitura dessa ata mais 
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trabalhada, que será levada ao conhecimento do público de Minas 
- nos dá melhores condições para discutir. O Deputado Luiz Fernando 
Faria, que, repito, fez uma leitura tranqüila da ata, também não 
gastaria tanto tempo para proceder à leitura de uma ata mais 
completa, e nós, é claro, teríamos paciência para ouvi-la. 

Costumo contar uma história, Deputados Mauri Torres, Rêmolo 
Aloise e Fábio Avelar. Uma vez, na Câmara Municipal, havia feito 
solicitação do tombamento de uma árvore no Bairro Caiçara, em Belo 
Horizonte. No outro dia, ouvi atentamente a leitura da ata, e nesta 
constava que eu havia pedido a derrubada da árvore. Se eu não 
estivesse presente para fazer a modificação, ficaria parecendo que 
havia pedido a derrubada da árvore, que, aliás, está lá até hoje, 
tombada, no meio da rua, com o asfalto ao seu redor preservando-a. 
A questão pode parecer menor, mas a árvore é importante para o 
local, para a luta em defesa do meio ambiente. Às vezes podemos 
descuidar-nos e não ver erros na ata. É exatamente essa a razão do 
pedido que fazemos: que se faça a leitura da ata completa para que 
possamos ter realmente uma discussão de conteúdo. 

Voltando ao exemplo da ata do Seminário Legislativo Regiões 
Metropolitanas, não consta uma questão de ordem que apresentei 
ontem - depois deverá ser respondida pelo Presidente, não é o 
momento de discuti-la - pelo fato de uma reunião ter-se emendado na 
outra. A reunião ordinária foi confundida com o Seminário. É claro que 
o Seminário era importante e precisava ter prosseguimento, mas a 
reunião não poderia continuar. Esse é um assunto importante, que 
será tratado na questão de ordem. 

Também não percebi na ata, de forma detalhada, a discussão a 
respeito da APAE, que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva suscitou 
ontem, com propriedade. E hoje está estampado nos jornais que o 
Presidente Lula, sensível às questões gerais da sociedade, fez 
questão de garantir o dinheiro das APAEs, mesmo que não seja no 
FUNDEF. O nosso Presidente, oriundo do berço popular, tem grande 
sensibilidade social e, portanto, muita afinidade com as características 
do povo brasileiro e com o seu sofrimento. 

Isso não consta da ata que foi lida, não por erro dos técnicos, mas 
porque ela é bastante sucinta. Garanto que, na ata publicada no diário 
oficial, a paixão com que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva defendeu as 
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APAEs está mais evidente do que nessa ata, assim como todas 
as nossas argumentações favoráveis. 

Então, Sr. Presidente, ao final desta discussão, creio que V. Exa. vai 
atender à solicitação do Deputado Durval Ângelo para que nossa ata 
seja lida na íntegra, como é publicada no diário oficial. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, a Deputada Jô 
Moraes. 

A Deputada Jô Moraes - Quero agradecer e dizer que V. Exa. 
utilizou 2 segundos dos meus 2 minutos. Considero essa questão 
levantada pelo Deputado Durval Ângelo fundamental para o 
enriquecimento desta Casa. Os Deputados que não puderam ficar até 
o fim da reunião de ontem para ouvir os debates, ao ouvirem a leitura 
dessa ata, não compreenderão a riqueza daqueles pronunciamentos. 
Quero fazer uma referência especial ao pronunciamento do Deputado 
Laudelino Augusto, que fez uma exaustiva abordagem dessa 
discussão das taxas e tarifas e propôs que nos debruçássemos sobre 
o problema da renúncia fiscal. Oposição é isso. A Oposição tem 
propostas e está trazendo para cá suas reflexões e contribuições. 
Ontem, o Deputado Laudelino Augusto também reclamava - e a ata 
não registrou isso - de um fato fundamental. Ele fez um requerimento 
solicitando acesso às informações sobre a renúncia fiscal e 
apresentou uma exaustiva análise de tudo o que representa 
obscuridade nessa política de renúncia fiscal. Estamos criando taxas 
sem saber se há outros mecanismos que compensem o problema da 
crise fiscal do Estado. 

Quero lembrar, também, que a ata deixou de registrar uma 
contribuição histórica. O Pastor George fez uma abordagem com 
grande competência jurídica e técnica, mas, infelizmente, nesta 
manhã, esta Casa não pôde conhecer a reflexão feita por aquele 
Deputado, com absoluta profundidade. Foi uma abordagem técnica, e, 
com subsídios jurídicos, ele mostrou por que esse projeto é inoportuno 
e inadequado e completou o raciocínio do Deputado Laudelino 
Augusto. É preciso buscar outros caminhos. O Deputado Laudelino 
Augusto chegou até a lembrar que podemos utilizar outras 
alternativas. É por isso que estamos apresentando esta reflexão e 
compartilhando das preocupações do Deputado Durval Ângelo. A ata 
tem que expressar a riqueza das questões aqui colocadas. 
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O Sr. Presidente - Não há retificações a serem feitas. Dou a ata 

por aprovada. 
Questão de Ordem 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, gostaria de 
registrar uma grande perda. Faleceu ontem o renomado advogado 
Ariosvaldo Campos Pires. Sem dúvida alguma, o Prol. Ariosvaldo foi o 
símbolo da advocacia mineira e brasileira. Foi um dos maiores 
defensores dos tribunais de júri de Minas, professor emérito, Diretor 
de faculdade, Presidente da Seção da OAB de Minas Gerais. Deixa-
nos como maior legado sua honradez e dignidade em tudo o que fez 
em prol da classe dos advogados. Quero ainda registrar que, como 
ex-Diretor da Faculdade de Direito da UFMG, conseguiu, com sua 
inteligência e o carinho que nutria por seus alunos e pela advocacia 
mineira, publicar inúmeras obras. 

Mas a maior obra que nos deixa é o exemplo de sua dignidade. O 
Prol. Ariosvaldo, sem dúvida alguma, nos tribunais e em suas teses, 
legou a todos os advogados a completa compreensão da legítima 
defesa da honra. 

Não poderia deixar de fazer este registro nesta Casa. Na próxima 
semana, em Plenário, farei menção sobre a grande perda que 
representa o Prol. Ariosvaldo para Minas e para o Brasil. 

Gostaria que ficasse registrado nos anais desta Casa essa grande 
perda. Falo em nome da 39" Subseção, da Comarca de Ouro Fino, 
em nome de todos os advogados do Sul de Minas, que, com certeza, 
sentem a morte desse grande profissional do direito. Sem dúvida 
alguma foi o baluarte dos nossos tribunais do júri, da advocacia, na 
luta pela justiça e dignidade. 

Quero registrar essa grande perda, em nome de todos os 
parlamentares e da nossa Bancada do PSDB. Que o exemplo do Prol. 
Ariosvaldo seja registrado em todos os tribunais do júri, em todos os 
fóruns de Minas e do Brasil e, particularmente, em nós, advogados 
mineiros. Muito obrigado. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
2" Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2" Parte da reunião, com a votação da 
matéria constante na pauta. 
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Questões de Ordem 

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, cumprimento V. Exa. 
Para aumentar meu conhecimento, por ser Deputado de primeiro 
mandato, gostaria de um esclarecimento. Um dos meus desafios é 
aprender como funciona esta Casa. Por qual motivo o senhor passou 
para a 2• Parte, se permite que outro Deputado fale na fase em que 
gostaria de falar, e simplesmente não tive o mesmo tratamento? É 
porque o partido é diferente? Quero saber o que aconteceu, para 
entender como o Regimento funciona, senão ficarei atordoado. 

Quero contribuir com o processo legislativo. Para isso, tenho de 
saber como funciona e se o Regimento é universal, para todos, ou 
apenas para alguns, porque fica muito difícil. 

Estou perguntando de maneira fraterna para que eu possa aprender 
como é que um pode falar em uma fase e outro, ao falar, tem de 
esperar a outra fase. Só para meu esclarecimento, se puder fazê-lo. 

De qualquer maneira, registro meu protesto, porque não me foi 
respondido. (- Pausa.) Sei ler, Deputado Carlos Pimenta; não sei 
interpretar. Parece que a interpretação é individual: para a maioria, há 
uma interpretação; para a minoria, outra. Não é problema de ler; eu 
aprendi, fiz SENAI. 

Minha questão de ordem é sobre ontem, quando tivemos um debate 
de grande importância para as APAEs do Brasil. O Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, do PSDB, de maneira eloqüente e veemente, colocou 
seu posicionamento com uma indignação muito grande, com a qual eu 
até concordo. Segundo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Governo 
Federal retirou recursos da APAE. 

Na tarde de ontem, mostramos para o Deputado Dalmo não só 
nosso respeito, como a necessidade de as APAEs terem recurso 
garantido não só pelos amigos e pais dos excepcionais, mas também 
pelo poder público, que é composto, com certeza, de amigos e pais de 
excepcionais. 

Insisti em dizer que era um ato quase de covardia contra a APAE. 
Tentamos mostrar que o governo democrático e popular do Lula 

está gerindo o País com leis não votadas por nós. Uma dessas leis 
impede que os recursos do FUNDEF sejam retirados para outros fins 
que não os garantidos na Constituição. A Constituição garante o 
pagamento dos professores do ensino público fundamental. Por essa 
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Eu tinha certeza, no entanto, de que encontraríamos uma solução. E 
hoje, com grata satisfação, os jornais estampam a notícia de que o 
Governo Federal encontrou um caminho legal para fazer justiça a uma 
entidade que tem todo o nosso respeito e nossa admiração. A APAE 
presta serviço de relevância à sociedade, deixando, muitas vezes, 
quem está no Governo um pouco envergonhado por não fazer o 
mesmo. 

Em 11 meses, o atual Governo Federal fez o que o PSDB não 
conseguiu fazer em 8 anos. Garante que as APAEs receberão 
recursos, para não terem de ficar mendigando. Tê-les-ão como direito. 
Diante do serviço tão importante que prestam, é o mínimo que se 
pode fazer por elas. 

Adianto um debate que brevemente travaremos nesta Casa, quando 
chegar o orçamento do Estado. Estamos propondo uma emenda para 
tirar o equivalente a 2% dos cofres estaduais para serem aplicados 
exclusivamente no ensino fundamental das APAEs de Minas. Sairão 
da verba de comunicação gasta em propagandas enganosas com que 
o Governo ilude a sociedade. 

Conto com o apoio desta Casa para, assim como o Governo Federal 
concederá 2%, o Governo Estadual também conceder 2% para 
garantir à APAE o cumprimento do importante trabalho com os alunos 
especiais. 

O Deputado Rogério Correia - V. Exa. ficou de me responder à 
questão de ordem que fiz ontem. Solicitamos que a reunião da tarde 
não fosse contada como sendo uma das quatro reuniões destinadas à 
discussão do Projeto de Lei n° 1 .078/2003. Apresentamos as razões. 
Portanto, antes que V. Exa. coloque o projeto em votação, 
consideramos que esta reunião se destina ainda à discussão do 
projeto. 

Na manhã de ontem, foi realizado um importante seminário sobre 
regiões metropolitanas, que acabou estendendo-se pela parte da 
tarde. O Deputado Fábio Avelar dirigiu a sessão de encerramento. 
Como os temas eram variados, as propostas abundantes e os debates 
calorosos, por mais que se tenha esforçado para encerrar a reunião 
no prazo estabelecido, não foi possível. A reunião estendeu-se para 
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Por volta de 14h15min, o Deputado solicitou que houvesse 
continuação do seminário, que, portanto, prosseguiu. No meu 
entender, a reunião ordinária foi equivocadamente aberta, pois não 
havia quórum para sua abertura. O quórum utilizado foi o da reunião 
do seminário. Ora, Sr. Presidente, o seminário era um seminário, com 
toda a sua legalidade. Precisava continuar. Não havia como 
interromper e evacuar o Plenário. 

Tentei alertar para o que estava acontecendo, e o Deputado Fábio 
A velar, que estava um pouco nervoso com o andamento do seminário, 
não quis conceder-me a palavra pela ordem, para que eu registrasse 
isso. Aliás, com certa aspereza, cortou-me a palavra, bloqueou o 
microfone e não permitiu que protestasse com a questão de ordem 
que, no meu entender, era pertinente naquele momento, para evitar a 
abertura da reunião ordinária. Portanto, isso acabou não sendo feito, e 
o seminário continuou, tanto é que o projeto nem sequer foi discutido. 
Gostaria que V. Exa. considerasse que não houve discussão do 
Projeto de Lei n° 1 .078/2003 na tarde de ontem, o que judicialmente 
poderíamos invalidar. 

Enfocaram-se outros aspectos. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
pediu a palavra para falar sobre um assunto importante, que era o 
assunto da APAE, como Líder. Ao fazer isso, outros Líderes 
pronunciaram-se sobre o assunto, e o projeto não foi discutido. 
Fizemos questão de não discuti-lo, exatamente porque, se o 
fizéssemos, estaríamos convalidando essa reunião para efeito de 
contagem de quórum. O Deputado Rêmolo Aloise, que presidia a 
sessão, sabe que o Projeto de Lei n° 1.078/2003 não foi discutido. 

São pelo menos duas as questões de ordem que gostaria de 
levantar. O Deputado Chico Simões disse que tem outras. O 
Regimento me permite levantar essas questões de ordem. Em 
primeiro lugar, a reunião foi aberta sem quórum. Utilizou-se o quórum 
do seminário da parte da manhã. Os Deputados que desde as 8 horas 
da manhã passaram por aqui foram contados como quórum para a 
reunião ordinária que discutiria o projeto do tarifaço, essa berrante 
taxa de incêndio, que mais parece um imposto do Governo do Estado, 
como o IPTU. Evidentemente, isso não pode acontecer. 
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Por fim, o terceiro aspecto que abordo é que o projeto não foi 
discutido. Portanto, levanto três questões de ordem. Outros 
Deputados que estavam presentes protestaram contra a abertura da 
reunião ordinária a partir da existência do seminário. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai responder à questão de ordem 
formulada pelo Deputado Rogério Correia na reunião ordinária 
realizada ontem à tarde. Segundo o nobre parlamentar, houve duas 
irregularidades naquela reunião, sendo a primeira em sua abertura, 
devido à inexistência do quórum exigido regimentalmente. Outra falha 
apontada pelo Deputado na mesma reunião consiste na falta da leitura 
e aprovação da ata da reunião anterior. 

O procedimento de registro da presença das Sras. Deputadas e dos 
Srs. Deputados para aferição de quórum para abertura da reunião foi 
objeto de questionamento na reunião ordinária realizada no dia 
13/4/99, oportunidade em que a Presidência decidiu "manter o 
procedimento de praxe adotado pelas Mesas anteriores, de considerar 
presentes todos os Deputados que entrarem no recinto do Plenário, 
esteja a presença registrada em relação manuscrita ou no sistema do 
painel eletrônico". 

Dispõe o Regimento Interno, em seu art. 316, que as praxes 
parlamentares são aplicadas subsidiariamente nos casos omissos. 
Depreende-se, pois, que a praxe parlamentar tem força de lei. Na 
situação ora em exame, entende a Presidência que a reumao foi 
aberta regularmente, uma vez que, no horário do seu início, foi 
adotada a praxe de se tomar como base para a lista de 
comparecimento a presença registrada na reunião encerrada por 
decurso de prazo. 

O segundo questionamento apresentado pelo Deputado Rogério 
Correia também não procede, uma vez que, esgotado o prazo 
destinado à leitura e à discussão da ata da reunião anterior, não resta 
à Presidência outra opção a não ser considerá-la aprovada, 
independentemente de votação, conforme determina o art. 24 da 
nossa lei interna. Sendo assim, a Presidência considera improcedente 
a questão de ordem do Deputado Rogério Correia. 

Votação de Proposições 
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O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei no 

1.078/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei no 6.763, de 
26/12/75, e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu 
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, que 
apresentou. A Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de 
Justiça, e as Emendas n°s 5 a 8, que apresentou. A Comissão de 
Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Justiça; as Emendas n°s 5 a 8, 
da Comissão de Defesa do Consumidor, e as Emendas n°s 9 e 1 O, 
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresentou, e 
pela rejeição das Emendas n°S 5 a 8, da Comissão de Defesa do 
Consumidor, ficando, com a aprovação do Substitutivo n° 1, 
prejudicadas as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Justiça; 9 e 1 O, 
da Comissão de Segurança Pública. Emendado em Plenário, voltou o 
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela 
aprovação do Substitutivo no 2, que apresenta, e pela rejeição das 
Emendas n°s 11 a 33, 35 a 47 e 49 a 51. Com a aprovação do 
Substitutivo no 2, ficam prejudicadas as Emendas n°s 34 e 48, por 
terem sido contempladas no substitutivo, e as Emendas n°s 18 e 26. 
No decorrer da discussão, em turno único, foram apresentadas ao 
projeto as Emendas n°s 52 a 81 e os Substitutivos n°s 3 a 5. A 
Presidência, nos termos do art. 211 do Regimento Interno, designa 
como relator dos Substitutivos n°s 3 a 5 e das Emendas n°S 52 a 81 o 
Deputado Mauro Lobo e indaga de S. Exa. se está em condições de 
emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, em decorrência de terem 
sido apresentadas, durante a discussão da reunião de ontem à noite, 
várias emendas e também três substitutivos, solicito a V. Exa. um 
pequeno prazo para uma análise mais detalhada de tais propostas. 

O Sr. Presidente - É regimental. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 
minutos para que o Deputado Mauro Lobo elabore seu parecer. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
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O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Estão reabertos 

os nossos trabalhos. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30 
minutos para que o Deputado Mauro Lobo elabore seu parecer. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Estão reabertos os 

nossos trabalhos. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30 
minutos, para que o Deputado Mauro Lobo elabore seu parecer. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

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

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30 

minutos, para que o Deputado Mauro Lobo elabore seu parecer. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

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

vista a importância da matéria constante na pauta, a Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada das Deputadas e 
dos Deputados, para a recomposição de quórum. 

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. 
Portanto, há quórum para votação. Com a palavra, o relator, Deputado 
Mauro Lobo, para emitir seu parecer. 

O Deputado Mauro Lobo- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, pessoas 
presentes nas galerias, meu aprecer é o seguinte: 

PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS N°S 3 A 5 E SOBRE AS 
EMENDAS N°S 52 A 81 APRESENTADAS, EM TURNO ÚNICO, AO 

PROJETO DE LEI N° 1 .078/2003 
Relatório 

De autoria do Chefe do Poder Executivo, o projeto de lei em epígrafe 
altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a 
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legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

1251 

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
com as Emendas nos 1 a 4, que apresentou. 

Atendendo a requerimento do Deputado Rogério Correia e outros, 
aprovado em Plenário, a proposição foi encaminhada à Comissão de 
Defesa do Consumidor e do Contribuinte e à Comissão de Segurança 
Pública. 

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou por 
sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e com as Emendas n°s 5 a 8, que apresentou. 

A Comissão de Segurança Pública opinou por sua aprovação com 
as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, com as 
Emendas n°s 5 a 8, da Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte, e com as Emendas n°s 9 e 1 O, que apresentou. 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua 
vez, opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1 , 
que apresentou, e pela rejeição das Emendas nos 5 a 8, da Comissão 
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, esclarecendo que, com a 
aprovação do Substitutivo no 1, ficariam prejudicadas as Emendas nos 
1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n°s 9 e 
10, da Comissão de Segurança Pública. 

Encerrada a discussão em 1 o turno, foram apresentadas em Plenário 
as Emendas n°s 11 a 51. Essas emendas foram encaminhadas à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinou pela 
rejeição das Emendas nos 11 a 33, 35 a 47 e 49 a 51 e pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que apresentou, 
esclarecendo que com a aprovação do Substitutivo n° 2 ficam 
prejudicadas as Emendas n°s 34 e 48, por terem sido contempladas 
no substitutivo, e as Emendas n°s 18 e 26. 

Esgotado o prazo para a manifestação desta Casa, o projeto foi 
incluído na ordem do dia para discussão e votação em turno único, 
nos termos do § 1 o do art. 208 do Regimento Interno. 

Durante a discussão em turno único foram apresentadas as 
Emendas n°s 52 a 81, cabendo a este relator sobre elas emitir 
parecer. 
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Fundamentação 

As Emendas n°s 66, 70, 71 e 72, do Deputado Rogério Correia, bem 
como a Emenda no 55, da Deputada Vanessa Lucas, e as Emendas 
n°s 79, 80 e 81, do Deputado Célio Moreira, propõem suprimir, alterar 
ou dar nova redação aos dispositivos da proposição relativos à Taxa 
pelo Serviço Potencial de Extinção de Incêndio. 

Este relator entende que as questões relativas à referida taxa já 
foram amplamente discutidas na Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária e em Plenário, onde foram apresentadas emendas 
sobre as quais emitiu seu parecer. Aquelas consideradas pertinentes 
pelo relator, por promoverem as alterações necessárias ao 
aprimoramento dos critérios de cobrança e isenção da Taxa de 
Incêndio, estão contempladas no Substitutivo n° 2, aprovado pela 
Comissão. 

As alterações propostas no substitutivo, no entendimento deste 
relator, ampliam substancialmente a faixa de isenção ao mesmo 
tempo em que estabelecem um critério de progressividade na 
cobrança da taxa com base no coeficiente de risco de incêndio das 
edificações. Dessa forma, pretende-se aumentar a eficiência do 
tributo, porém com a distribuição mais justa possível do ônus entre os 
contribuintes. 

A Emenda no 79 corrige imperfeição técnica no substitutivo, 
adotando o termo "área de construção" no lugar do termo "área 
edificada" no inciso 11 do § 2° do art. 115 da Lei no 6.763, razão pela 
qual este relator acolhe a emenda apresentada. 

As demais emendas não foram acolhidas pelo relator. 
As Emendas n°s 52, 53 e 54, do Deputado Gilberto Abramo, 

propõem a redução da carga tributária do ICMS sobre a energia 
elétrica para consumo residencial e sobre produtos diversos de origem 
agropecuária. 

Este relator já se pronunciou em relação às propostas de redução de 
ICMS durante as discussões na Comissão de Fiscalização Financeira 
e em Plenário e mantém sua posição de não acolher emendas dessa 
natureza por entender que a concessão de benefícios fiscais carece 
de aprovação pelo CONFAZ e do atendimento do disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

As Emendas n°s 57 a 63, do Deputado Rogério Correia, propõem a 
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substituição da UFEMG, como unidade de referência dos valores 
expressos nas tabelas anexas ao projeto, por reais. 

Este relator não acolhe as emendas pela mesma razão apresentada 
no seu parecer aprovado na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária: a manutenção da UFEMG, nesse caso, impõe-se como 
medida importante de equilíbrio financeiro das contas públicas do 
Estado, medida que vem sendo adotada pela maioria das unidades da 
Federação. 

As Emendas n°s 65 e 68, de autoria do Deputado Rogério Correia, 
propõem suprimir dispositivos das Tabelas N e C do projeto. 

Este relator não acolhe essas emendas por entender que as 
alterações propostas no Substitutivo no 2, relativas à Taxa de 
Expediente, a que se refere a Tabela C, e à Taxa de Licenciamento 
para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias, a que se 
refere a Tabela N, aprimoram o projeto original. 

As Emendas n°s 67 e 69, do Deputado Rogério Correia, propõem 
alterações na Tabela B do projeto. 

Este relator acolhe a Emenda no 69 por entender que a substituição 
da expressão "Avião Cessna 21 O" pela palavra "aeronave" no subitem 
1.3.2.7 da Tabela B é tecnicamente justificável. A Emenda no 67, por 
sua vez, não foi acolhida pelo relator. 

A Emenda no 78, do Deputado Alberto Pinto Coelho, propõe a 
revogação de dispositivo da Lei no 13.470, de 1975, que criou a 
possibilidade do pedido de reexame do Processo Tributário 
Administrativo no âmbito do Conselho de Contribuintes. 

Este relator acolhe a emenda apresentada por entender que a 
situação prevista na legislação atual é desfavorável ao contribuinte 
mineiro, colocando-o em desvantagem perante a administração 
pública. 

A Emenda no 74, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, propõe 
suprimir o art. 12 do Substitutivo no 2, que dispõe sobre o pedido de 
reexame do Processo Tributário Administrativo no âmbito do Conselho 
de Contribuintes, proposta com a qual este relator concorda. Portanto, 
acolhemos a emenda apresentada. 

A Emenda no 73, do Deputado Rogério Correia, propõe suprimir da 
Tabela D do projeto a taxa relativa a emissão de segunda via de laudo 
pericial de vistoria relacionada com a ação civil, proposta com a qual 

.__ ______ o ______ __J 
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este relator concorda. 

A Emenda no 64, do Deputado Rogério Correia, propõe restringir a 
possibilidade de redução em até 50% da taxa de renovação do 
licenciamento anual de veículos destinados à atividade de locação 
àqueles que não gozem de outro benefício tributário. 

Este relator não acolhe a emenda apresentada por entender que a 
medida proposta limita a ação do poder público nas questões relativas 
à proteção da economia mineira. 

As Emendas n°s 75, 76 e 77, do Deputado Jayro Lessa, propõem 
alterações em dispositivos da Lei no 6.763, de 1975, constantes no 
Substitutivo no 2. 

Este relator concorda com as alterações propostas por entender que 
elas corrigem imperfeições dos referidos dispositivos e aperfeiçoam o 
substitutivo. Porém, propõe a Subemenda no 1 à Emenda n° 77 com o 
intuito de corrigir um erro de redação da emenda. 

A Emenda no 56, do Deputado Adalclever Lopes, propõe dar nova 
redação ao§ 5° do art. 113 da Lei no 6.763, de 1975. 

Este relator não acolhe a emenda por entender que ela apresenta 
uma impropriedade jurídica. 

Os Substitutivos nos 3, 4 e 5, dos Deputados Rogério Correia, Durval 
Ângelo e Jô Moraes, propõem alterações em dispositivos da Lei no 
6. 763, de 1975, com as quais este relator não concorda e, portanto, 
não acolhe os substitutivos apresentados. 

Este relator apresenta as Emendas n°s 82 a 86 e a Subemenda n° 1 
à Emenda n° 77, que visam ao aperfeiçoamento do Substitutivo n° 2. 

As Emendas n°s 85 e 86 visam a corrigir imperfeições jurídicas no 
tocante aos contratos para prestação de serviços constantes na 
Tabela D, que hoje são terceirizados. O texto do § 5° do Substitutivo 
n° 2 tratava da matéria como delegação de serviços públicos e, na 
verdade, o instrumento utilizado para tais serviços é o contrato. Os 
contratos, no âmbito das relações privadas, têm a liberdade limitada 
em favor da própria liberdade. 

Já nas relações jurídicas publicísticas, a autonomia da vontade não 
se apresenta com a intensidade com que se manifesta na seara 
privada. Pelo contrário, a presença do Estado atrai para a referida 
relação princípios específicos que, de modo geral, convergem para a 
necessidade de se imporem limites à liberdade do agente público. 
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Um desses princ1p1os, dos mais importantes, é o da 

impessoalidade. O agente estatal não age em nome próprio, na tutela 
de interesses pessoais ou de pessoas que lhe são próximas. Age, 
sim, na defesa de interesses públicos, que não lhe pertencem. Daí por 
que não se falar em autonomia do agente público. Sua ação, para ser 
legítima, deve balizar-se em normas jurídicas, normas que, 
presumivelmente, expressam interesses públicos. Em situações 
excepcionais, quando não seja possível regular em lei, de forma 
detalhada, a conduta do agente, a ordem jurídica lhe reserva algum 
espaço de liberdade, a que se costuma dar o nome de 
discricionariedade. Fora daí, a liberdade se encontra apenas no 
patrimõnio jurídico do cidadão que com o Poder Público contrata, na 
medida em que lhe é facultado aderir a um conjunto de cláusulas 
juridicamente reguladas. 

Essa linha de raciocínio explica por que as cláusulas dos contratos 
administrativos devem vir condensadas em normas jurídicas 
(princípios e regras). O agente público não tem liberdade para inovar, 
para criar, com base na própria vontade e na vontade da outra parte 
da relação contratual, as regras que irão disciplinar o acordo. Aliás, é 
justamente por isso que se diz que os contratos administrativos são 
contratos de adesão. A capacidade criativa das partes contratantes se 
resume, basicamente, à definição dos valores de remuneração, ainda 
assim com a prudência que exigem princípios como os da 
razoabilidade, da moralidade e da eficiência. Até mesmo nesses 
casos, é possível dizer que as cláusulas são muito mais construídas 
do que verdadeiramente criadas. Em suma, o contratado adere não 
propriamente a um contrato, mas aos princípios e às regras jurídicas 
que o disciplinam. 

Uma vez que o contrato de concessão é inteiramente regulado pelo 
direito, novas leis podem surgir e atingir contratos em curso, 
respeitados, é claro, os direitos adquiridos - aqueles já usufruídos ou 
em condições de sê-lo. As leis jurídicas por excelência são mutáveis, 
embora a retroatividade de seus efeitos seja algo bastante 
excepcional. 

A mutabilidade jurídica, a seu turno, induz à mutabilidade das 
cláusulas contratuais reguladas pelo Direito. Presume-se, neste caso, 
que estas contenham matéria essencial aos interesses gerais da 
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Matérias essenciais, de forte densidade política, sujeitam-se, 
naturalmente, a constantes revisões. O interesse público que 
representam justifica a mutabilidade. Os valores que se disseminam 
pela esfera jurídica dos cidadãos em geral, ganhando uma dimensão 
difusa que revela toda a sua magnitude social, devem acompanhar a 
dinâmica da vida em sociedade. Em razão disso, este relator 
apresentou a Emenda no 86 que fixa como teto máximo a ser adotado 
nos editais de licitação para os contratos o valor cobrado pelos 
serviços constantes da Tabela D. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1 .078/2003 na forma do Substitutivo n° 2, com as Emendas n°s 69, 73 
a 76, 78 e 79, com a Subemenda no 1 à Emenda no 77, com as 
Emendas nos 82 a 86, a seguir apresentadas, e pela rejeição das 
Emendas n°s 52 a 68, 70 a 72, 80 e 81. 

EMENDA N° 82 
Acrescente-se à Tabela D da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, a que se refere o art. 5° do Substitutivo no 2, o seguinte item 1.8: 
"Art. 5°- ... 
• - A tabela referente a Emenda n°82 foi publicada na edição do 

"Diário do Legialativo" de 20.11.2003. 
EMENDA N°83 

Acrescente-se ao art. 89 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, a que se refere o art. 1 o do Substitutivo n° 2, o seguinte § 3°: 

"Art. 1°- .. . 
'Art. 89- .. . 
§ 3° - Em nenhuma hipótese haverá cobrança cumulativa das taxas 

previstas nos subitens 2.40 ou 2.41 da Tabela A ou nos subitens 5.1 O 
ou 5.11 da Tabela D, autorizada a exigência de apenas uma delas, 
conforme o órgão que efetivamente prestar o serviço, no momento da 
ocorrência do fato gerador.'.". 

EMENDA N°84 
Dê-se ao § 2° do art. 104 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, a que se refere o art. 1 o do Substitutivo no 2, a seguinte 
redação: 
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"Art. 1 o - .. . 
'Art. 104- .. . 
§ 2° - A Corregedoria-Geral de Justiça publicará as tabelas em 

unidade monetária nacional.'.". 
EMENDA N° 85 

Dê-se ao § 5° do art. 113 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, a que se refere o art. 1 o do Substitutivo no 2, a seguinte 
redação: 

"Art. 1°- .. . 
'Art. 113- .. . 
§ 5o - Os particulares contratados para prestação dos serviços 

terceirizados constantes da Tabela D não poderão exigir valores, a 
qualquer título, superiores àqueles previstos para as taxas cobradas 
pelo Estado.'.". 

EMENDA N° 86 
Acrescente-se ao art. 113 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 

1975, a que se refere o art. 1 o do Substitutivo no 2, o seguinte § 6°: 
"Art. 1 o - .. . 
'Art. 113 - .. . 
§ 6° - Os processos licitatórios para terceirização dos serviços 

constantes da Tabela D observarão, em seus editais, como valores 
máximos aqueles constantes da referida tabela.'.". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 77 
Dê-se aos§§ 1 o e 2° do art. 118 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro 

de 1975, a que se refere o art. 1 o do Substitutivo no 2, a seguinte 
redação: 

"Art.1°- .. . 
'Art. 118- .. . 
§ 1 o - É vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se refere 

o subitem 5.11 da Tabela D, anexa a esta lei, às sociedades 
seguradoras beneficiadas, sem a comprovação do pagamento 
antecipado da respectiva taxa. 

§ 2° - O custo das taxas previstas nos subitens 5.1 O e 5.11 da 
Tabela D anexa a esta lei não poderá ser acrescido ao valor do 
DPVAT nem poderá ser repassado ao proprietário do veículo 
automotor.'.". 

Sr. Presidente, é esse o nosso parecer. 
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O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do inciso li do art. 

173 do Regimento Interno, c/c o § 1 o do art. 69 da Constituição do 
Estado, deixa de receber requerimento do Deputado Chico Simões, 
em que solicita o encaminhamento do projeto à Comissão de Justiça. 

-A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um 
por sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento 
Interno, requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro, solicitando a 
votação destacada da Emenda no 35 do projeto em apreço; Rogério 
Correia, solicitando a votação destacada do item li da Tabela B do art. 
115 da Lei no 6.763, a que se refere o art. 4° do Projeto de Lei no 
1.078/2003, e do inciso IV do art. 115 da Lei no 6.763, a que se refere 
o art. 1 o do projeto em apreço, e das Emendas n°s 15, 20, 24, 28, 29, 
33, 45 e 49 do referido projeto; e lvair Nogueira, solicitando a votação 
destacada da Emenda no 86 do referido projeto e do § 5° do art. 113 
da Lei no 6.763, modificada pelo art. 1° do Substitutivo n° 2 ao Projeto 
de Lei no 1.078/2003; e, nos termos do inciso VIII do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Adalclever Lopes, 
solicitando a retirada de tramitação da Emenda n° 56 ao Projeto de Lei 
n° 1 .078/2003. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Solicito a leitura da emenda retirada, 

Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 

Secretário que proceda à leitura da Emenda no 56. 
O Sr. Secretário - Lê a Emenda no 56 publicada na edição do dia 

19/11/2003. 
Questões de Ordem 

O Deputado Chico Simões - A questão de ordem, que estou 
querendo suscitar desde o início, é referente ao tempo, ao número de 
sessões que deveriam acontecer, de acordo com o Regimento, para 
que votássemos hoje o projeto. Na reunião de ontem, foi suscitada 
uma questão de ordem fundamental, que não foi cumprida ... 

O Sr. Presidente - A Presidência interrompe o Deputado Chico 
Simões para dizer que esta é matéria vencida e já decidida pela 
Presidência. Assim, a questão de ordem de V. Exa. não se refere ao 
encaminhamento do projeto em questão. 

O Deputado Chico Simões - Mas não foi. .. 
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O Sr. Presidente - Quanto a essa matéria, a Presidência já leu a 

decisão, por solicitação do Deputado Rogério Correia. 
Peço a V. Exa. que se mantenha dentro do tema em votação. 
O Deputado Chico Simões - A segunda questão de ordem que quero 

levantar é sobre algo que deve estar registrado aí. A Presidência 
prorrogou esta reunião até às 11 horas, mas ela foi reaberta às 
11 h20min. Não sei de nenhum dispositivo desse regimento que 
permita que isso ocorra. Para abrir uma sessão, temos 15 minutos de 
tolerância. Mas, neste caso, a sessão foi prorrogada até às 11 horas, 
mas às 11 h2min, quando, portanto, já havia vencido o prazo- e nesse 
momento suscitei a questão -, a Presidência pediu mais 30 minutos. A 
meu ver, naquele momento isso já não era possível, salvo por algum 
dispositivo do Regimento que eu não conheça, talvez por ser este o 
meu primeiro mandato. O fato é que não sei onde se ampara esse 
procedimento: uma reunião que deveria ter sido encerrada às 11 
horas ser prorrogada por 30 minutos pela Presidência, após 
decorridos 2 minutos de seu término. 

Então, levanto esta questão de ordem e gostaria de ser amparado 
pelo Regimento, já que ele é o instrumento de defesa da Minoria - isso 
eu aprendi com um eficiente assessor desta Casa. A Maioria tem 
votos, nós não temos. 

Então, o Regimento é o que realmente sustenta a minoria e faz com 
que tenhamos uma arma justa e imparcial na discussão com quem 
possui votos. Teremos mais três anos e meio de convivência, nosso 
mandato terminará, mas esse modelo continuará existindo. Portanto, 
para cumprirmos com esse importante papel não só para o povo 
mineiro, como também para a democracia, não podemos abrir mão de 
cumprir com o Regimento, já que não encontramos nenhum artigo que 
dê essa prerrogativa à Mesa de continuar com o processo, mesmo 
vencendo o prazo solicitado. 

Ainda na reunião de ontem, os oradores que se inscreveram não 
falaram. Mesmo que ontem a matéria já fosse vencida, hoje não o é, 
porque fiz questão de vir até aqui e chamar a atenção desta Casa 
para o fato de que já havia transcorrido o prazo regimental solicitado. 

Com todo o respeito que tenho ao Deputado Mauro Lobo, que é uma 
pessoa competente, ele demorou 45 dias para dar parecer sobre um 
projeto e apenas alguns minutos para rejeitar dois substitutivos e 
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analisar 39 emendas. Realmente, é uma pessoa que mostrou 
capacidade fora do comum, já que em pouco tempo pôde analisar 
dois substitutivos, ou seja, algo que veio substituir aquilo que exigiu 
dele 45 dias. É por isso que esta Casa é importante, pois existem 
pessoas aqui de genialidade fora do comum. 

Então, Sr. Presidente, peço que V. Exa. avalie essa questão de 
ordem, porque, a menos que nos mostre um artigo, esta reunião deve 
ser encerrada, já que foi prorrogada num momento em que não tinha 
quórum e já havia extrapolado o tempo. 

Por isso, estamos aqui solicitando ao nosso Líder Deputado Miguel 
Martini, pessoa que sempre brigou pelo cumprimento do Regimento 
Interno, que os trabalhos sempre sejam feitos de maneira 
democrática. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Rogério Correia - O art. 211 do Regimento Interno 
dispõe que, esgotado o prazo para pronunciamento das comissões 
sobre projeto de autoria do Governador - esse é o caso - que tramita 
em regime de urgência, será ele incluído na ordem do dia e para ele 
designado relator para, no prazo de até 24 horas, emitir seu parecer. 

Também gostaria de parabenizar o Deputado Mauro Lobo por ter 
sido tão rápido na elaboração do parecer. Realmente, não 
conhecemos o teor de cada uma das emendas apresentadas nem 
sequer o número delas. Então, para discuti-las fica muito difícil. Abro 
um parêntese para esta reclamação. 

Mas, Sr. Presidente, o art. 137 dispõe que, lido o parecer, será este 
submetido a discussão. Esta é a questão de ordem que suscito a V. 
Exa. Estamos requerendo tempo para discussão do relatório, e não 
simplesmente para votação. V. Exa. poderá argumentar que esse 
artigo diz respeito às comissões, mas aqui o relator funciona 
substituindo a Comissão, e exatamente por isso foi designado em 
Plenário. Feita a leitura do relator, que aqui funciona como comissão, 
todo Deputado poderá fazer a discussão no prazo de quatro reuniões, 
como previsto em outra parte do Regimento. 

A questão de ordem é para que seja aberto período de discussão do 
parecer do relator. Não há como votarmos as emendas sem a 
discussão do relatório do Deputado Mauro Lobo. Não é possível 
votarmos simplesmente, sem nenhuma discussão. E não há que se 
dizer que não será votado o relatório, sabemos disso. Mas é o 
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relatório que fundamenta as emendas e a reJelçao dos três 
substitutivos. Se não for discutido, é evidente que estaremos 
prejudicados na votação das emendas e do substitutivo. 

É evidente que o Plenário, neste caso, deve passar a funcionar em 
turno único, o que é novidade na legislatura passada e nesta. Que 
fosse feita, portanto, a discussão do relatório. Na Câmara dos 
Deputados foi concedido pelo menos um prazo para discussão do 
relatório. O Deputado Virgílio Guimarães teve de explicar as 
mudanças provocadas pelas emendas e pelo substitutivo. Se não for 
aberto esse prazo aqui, vamos votar sem nenhuma compreensão do 
que foi colocado no relatório do Deputado Mauro Lobo. 

Vou me remeter, neste momento, ao texto que elaborei, que contém 
a questão de ordem que levanto. O art. 137 do Regimento Interno 
dispõe que, lido o parecer, será ele submetido a discussão. O§ 1° do 
mesmo artigo assegura aos Deputados o prazo de 10 minutos para 
discussão do parecer. Portanto, não seriam 30 minutos, mas 1 O 
minutos, porque o funcionamento é como o de comissão, visto que o 
parecer foi emitido em Plenário. 

O projeto de lei em pauta, de autoria do Governador, tramita em 
regime de urgência. E o § 1 o do art. 208 do Regimento Interno dispõe 
que, se a Assembléia Legislativa não se manifestar sobre o projeto em 
até 45 dias, como é o caso, será ele incluído em ordem do dia para 
discussão e votação em turno único, passando a sobrestar a 
deliberação dos demais assuntos. É o que aconteceu. O Projeto de 
Lei no 1.078 encontra-se exatamente nessa hipótese, ou seja, 
nenhuma outra matéria pode ser apreciada antes de esgotar-se a sua 
apreciação. 

No 1 o turno, o projeto nem sequer foi discutido, e a ele foram 
apresentadas inúmeras emendas. Como terminou o prazo de 45 dias, 
entrou em turno único, e foram apresentadas várias emendas, que 
não foram apreciadas nas comissões em 1 o turno porque não havia 1 o 
turno, tanto que estão aqui, no turno único. E são mais de 80 
emendas. Tanto assim que foi designado relator para sobre elas emitir 
parecer. 

Assim, formula-se a seguinte questão de ordem, tendo em vista que 
foram apresentados ao Projeto de Lei no 1.078/2003 inúmeras 
emendas e substitutivos que não são de conhecimento dos 
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Deputados, que receberão o parecer do relator designado em 
Plenário. Considero, portanto, que o parecer deve ser discutido em 
primeiro lugar e votado em seguida pelo Plenário, aplicando-se, por 
analogia, o art. 137 do Regimento Interno desta Casa, que fala das 
comissões. Ou, caso esse não seja o entendimento do Presidente 
desta Casa, solicitamos sua manifestação, a fim de que seja apontada 
a base regimental sobre deliberação de turno único. Estudei o 
Regimento e ali não há nada que fale como tramita no turno único. Foi 
por isso que fiz analogia com as comissões. Lá, o parecer é em turno 
único. É a única analogia que existe que afasta o direito de discutir o 
parecer do relator sobre as emendas e substitutivos apresentados ao 
Projeto de Lei no 1 .078/2003, que tramita em regime de urgência. 

Peço a V. Exa. que faça uma leitura mais detalhada. Gostaria que 
apontasse quais são os artigos que determinam essa ausência de 
discussão em turno único. A única analogia que vi com o turno único 
foi com a discussão das comissões. Vou passar minha questão de 
ordem a V. Exa. para que providencie um estudo real sobre as 
questões que suscito. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Rogério 
Correia que o art. 137 se refere à ordem dos trabalhos em comissão. 
Em Plenário, aplica-se o disposto no § 2° do art. 145 e o disposto no 
art. 211. Em Plenário não se discute o parecer porque o que está em 
votação é o projeto. Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio 
Carlos Andrada em que solicita seja mantida a preferência regimental 
na votação do Projeto de Lei n° 1 .078/2003. Com a palavra para 
encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia* - Vou encaminhar, mas, antes, 
gostaria que V. Exa. fizesse uma contra-argumentação. Não estou 
levantando a questão de ordem apenas para atrasar o projeto, mas 
pela ... 

O Sr. Presidente - Eu citei com clareza os artigos e parágrafos sobre 
a matéria. 

O Deputado Rogério Correia* - V. Exa. poderia ler os artigos para 
mim? Não sou obrigado a saber qual é o conteúdo do artigo de cor. 

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, vou contar seu tempo 
de encaminhamento. Se V. Exa. quiser fazer o encaminhamento do 
requerimento, vou-lhe conceder a palavra. 
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O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, V. Exa. não está 

sendo razoável. 
O Sr. Presidente - Não, V. Exa. é que está tentando não cumprir o 

Regimento. A Presidência faz questão de cumprir o Regimento desta 
Casa. O projeto tramita de acordo com o Regimento desde que veio 
para esta Casa. V. Exa. tem a palavra para encaminhar. Seu tempo 
começa a contar a partir de agora. 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, não sei o que diz o 
art. 145, citado por V. Exa. V. Exa. sabe qual é o conteúdo desse 
artigo? Alguém sabe o que contém o art. 145 para me dizer de cor? 
Tenho o direito de saber qual é o artigo que V. Exa. está citando. 
Quando V. Exa. me perguntou qual era o artigo que eu estava citando, 
disse-lhe qual era e o que ele continha. Não admito a contagem do 
tempo sem saber isso. Sei que ele não diz absolutamente nada sobre 
o turno único. Peço à assessoria que pelo menos me empreste o 
Regimento para que eu leia o art. 145. 

Considero que minha questão de ordem continua. 
O Sr. Presidente- Já avisei V. Exa. de que seu tempo está correndo. 

Se quiser, faça o encaminhamento. 
O Deputado Rogério Correia* - Farei o encaminhamento na hora 

oportuna. 
O art. 145 diz: "O parecer será escrito e concluirá pela aprovação ou 

pela rejeição da matéria, salvo o da Comissão de Constituição e 
Justiça, que se restringirá ao exame preliminar de constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade. 

§ 1 o - O parecer poderá ser oral, quando relativo a requerimento ou 
emenda em redação final, quando da ocorrência de perda de prazo 
pela comissão. 

§ 2° - Incluído o projeto na ordem do dia, sem parecer, o Presidente 
da Assembléia designar-lhe-á relator, que, no prazo de 24 horas, 
emitirá parecer no Plenário sobre o projeto e emendas, se houver, 
sendo-lhe facultado apresentar emendas". 

Ora, Presidente, não se fala sobre o processo de votação em turno 
único. A questão de ordem que levanto é esta: quero saber de V. Exa. 
qual artigo fala de encaminhamento de votação em turno único. Minha 
questão de ordem não foi respondida. Peço a V. Exa. que tenha um 
pouco de paciência e respeite minha necessidade de esclarecimento 
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No meu entendimento, o processo de turno único deve-se dar a 
partir da semelhança da única forma regimental que existe do turno 
único, que é nas comissões. Em nenhum momento fala-se no 
Regimento em como fazer votação em turno único. Estou dizendo que 
só há analogia com as comissões. É esta a questão de ordem. E nas 
comissões dá-se ao Deputado o direito de discussão do parecer, 
mesmo que lá sejam votadas também as emendas. 

Gostaria de obter resposta da questão de ordem que suscitei, que 
não considero respondida. Por isso peço e insisto na questão de 
ordem, antes do encaminhamento da discussão do requerimento. Não 
considero que essa fase esteja encerrada. 

Na minha opinião, o Regimento nos obriga à discussão do parecer 
lido pelo Deputado Mauro Lobo, e não apenas à votação. É para esta 
questão de ordem que gostaria de uma resposta de V. Exa. 

O Sr. Presidente - A Presidência já respondeu a questão de ordem 
de V. Exa., que está falando no tempo de encaminhamento de 
votação do requerimento. 

O Deputado Rogério Correia* - Vou encaminhar, Sr. Presidente. 
Embora V. Exa. não tenha respondido a questão de ordem nem 
oralmente nem por escrito, faço questão de me inscrever para fazer o 
encaminhamento do requerimento. Solicito a V. Exa. que faça a leitura 
do requerimento. 

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, conclua seu 
encaminhamento. 

O Deputado Rogério Correia* - Não admito isso, Deputado Mauri 
Torres. Realmente estou fazendo uma questão de ordem. V. Exa. não 
a respondeu, o artigo não diz nada de turno único. Eu tenho direito de 
fazer encaminhamento do requerimento. Essa questão de ordem não 
foi respondida por V. Exa. Não é possível que passemos o restante 
desse processo fazendo isso. Além desse projeto, há mais cinco 
projetos de taxas do Governo. Se é dessa forma, não haverá mais 
acordo na Casa. Cortar a minha palavra e não dar direito a fazer 
encaminhamento de um "requerimento-rolha", porque impede vários 
outros, não há condição. 

Já que V. Exa. não quer responder a questão de ordem, pelo menos 
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O que eu fiz foi questão de ordem. Estou pedindo para fazer o 
encaminhamento, não contente com a resposta da questão de ordem. 

Sr. Presidente, faço encaminhamento contrário ao requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada. Ele solicita que seja mantida a 
preferência regimental na votação desse projeto. Não considero o 
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada como a forma 
mais democrática de se fazer a votação. 

Em primeiro lugar, porque fomos impedidos de discutir o parecer do 
relator. O Presidente, sem apontar nenhum artigo que esclarecesse o 
trâmite de turno único, resolveu colocar o parecer em votação, 
impedindo-nos de fazer a discussão. 

O Deputado Durval Ângelo, a Deputada Jô Moraes e eu 
apresentamos requerimentos propondo a discussão dos substitutivos 
novos, fora os que querem discutir o Substitutivo no 1, da Comissão de 
Administração Pública, e o Substitutivo n° 2, da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, além do projeto original. 

Esse requerimento abrange apenas a discussão do Substitutivo no 2. 
Não é, portanto, democrático, porque impede a discussão de todos os 
outros substitutivos e de todas as emendas que apresentamos. Vai 
direto àquele em que houve consenso do Governo com seja lá quem 
for. 

Se pelo menos tivéssemos tido a chance de discutir o parecer, 
teríamos determinado tempo para nos aprofundar nos Substitutivos 
n°s 3, 4 e 5. Aliás, nem sei o número do substitutivo que apresentei, 
tamanha a rapidez com que a coisa foi feita. 

Das emendas, é difícil tomar conhecimento. O Presidente quer que 
corramos atrás e as leiamos enquanto a reunião transcorre. Ora, é 
impossível. Não há Deputado que tenha raciocínio rápido o suficiente 
para examinar todas as emendas e todos os artigos em tão pouco 
tempo; só o Deputado Mauro Lobo, assim mesmo porque já conhecia 
bem a matéria. Mas os outros não. Nem sequer sabemos o número 
daquilo que apresentamos e vamos ter de ir direto ao substitutivo que 
o Governo quer. 

Fomos impedidos de fazer a discussão do parecer e, agora, 
impedidos de discutir os substitutivos. Se eu perguntar à maioria dos 
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Deputados o que acham do substitutivo que apresentei, é capaz 
de nenhum deles conhecer nem ao menos um de seus artigos, 
tampouco a novidade que estou propondo. O substitutivo não pode 
ser discutido. 

Também eu não sei o que o Deputado Durval Ângelo quer modificar 
com seu substitutivo. Não sei nem se concordo. O mesmo acontece 
com a Deputada Jô Moraes. Tenho confiança de que deve ser de 
ótima qualidade, mas não conheço o conteúdo do substitutivo que 
apresentou ontem, à noite. E ele já é descartado pelo relator. Garanto 
que o Deputado Alencar da Silveira Jr. também não conhece o 
conteúdo dos substitutivos apresentados. Como vai votar o Deputado? 
É difícil, porque ele não tem a noção real de cada um deles. 

O requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, nesse 
contexto, não é democrático. Teria, evidentemente, de partir da 
análise dos outros substitutivos, e não apenas do único que interessa 
à base de Governo. 

Faço um apelo ao Deputado Antônio Carlos Andrada para que não 
traga ao Plenário um "requerimento-rolha". É antidemocrático. Apenas 
o Deputado Mauro Lobo fez o estudo aprofundado dos substitutivos e 
das emendas e teve, aliás, pouco tempo para relatá-los a nós. Poucos 
conseguiram compreender o que o Deputado Mauro Lobo acatou ou 
não acatou, o que está com conteúdo a mais ou a menos. 

O processo final está sendo inteiramente antidemocrático. Que cada 
Deputado possa, nos parcos 5 minutos que tem para discutir, derrubar 
o requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, por ser 
antidemocrático em sua essência. 

E fica, Sr. Presidente, meu protesto: minha questão de ordem não 
foi respondida. Não sei sob que artigo do Regimento Interno fomos 
proibidos de discutir um parecer dado na hora pelo Deputado Mauro 
Lobo, sem conhecimento prévio das emendas e dos substitutivos. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do 

Regimento Interno, prorroga esta reunião até as 13h59min. Com a 
palavra, para encaminhar, a Deputada Jô Moraes. 

A Deputada Jô Moraes* - Caro Presidente, caras Deputadas, caros 
Deputados, solicito a todas as Deputadas e a todos os Deputados que 
votem contrariamente ao requerimento do Deputado Antônio Carlos 
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Andrada. Em primeiro lugar, solicito que se dirija ao microfone 
para nos prestar esclarecimentos. Essa seria a ordem natural, 
conforme o art. 279 do Regimento Interno. Pasmem, Deputadas e 
Deputados, com que afã há de se reafirmar o que já estava previsto 
no Regimento Interno. 

Diz o art. 279. (-Lê:) 
"Não estabelecida em requerimento aprovado, a preferência entre 

emendas será regulada pelas seguintes normas: 
I - o substitutivo preferirá à proposição a que se referir; 
11 - a emenda supressiva e a substitutiva preferirão às demais, 

inclusive à parte da proposição a que se referirem; 
111 - a emenda aditiva e a modificativa serão votadas logo após a 

parte da proposição que visarem a alterar; 
IV - a emenda de comissão preferirá à de Deputado. 
§ 1 o - O requerimento de preferência de uma emenda sobre outra 

será apresentado antes de iniciada a votação da proposição a que se 
referir. 

§ 2° - Na ocorrência de mais de um substitutivo de comissão, o 
exame do último terá preferência sobre os demais e, assim, 
sucessivamente." 

Solicito ao ilustre e brilhante Deputado Antônio Carlos Andrada que 
apresente sua justificação, para que possamos compreender o 
espírito da sua iniciativa. Não acredito que, com sua experiência 
parlamentar, o Deputado Antônio Carlos Andrada tenha querido 
ressuscitar um tratamento de atropelar, de "rolha". Respeito a maioria. 
A maioria é a definição do povo, é o voto do povo. Nós, da Oposição, 
sabemos perfeitamente que o que existe de mais sagrado é o voto do 
povo. A maioria tem seu direito. Por que se antecipar? Por que criar 
esse clima de intimidação? 

Apresentei muitas emendas que não são minhas, são fruto de um 
processo de discussão com a comunidade. Qual era nossa 
alternativa? O que poderíamos reservar para o último momento dessa 
votação de turno único? Era pelo menos absorver e contribuir para 
que se reduzissem os malefícios desse projeto. Seria fundamental que 
pelo menos fizéssemos com que as novas taxas não fossem criadas, 
que fossem mantidas as taxas antigas. De repente, vejo que não 
temos possibilidade de discutirmos, de aprofundarmos. Os 
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telespectadores e as telespectadoras não têm oportunidade de 
saber que estamos votando com consciência. 

Essa antecipação que o Deputado Antônio Carlos Andrada, Líder do 
Governo, nos apresenta, é absolutamente inexplicável. Por isso 
solicito às Deputadas e aos Deputados que defendem a 
transparência, que defendem o voto consciente, que sabem 
perfeitamente que estamos definindo questões fundamentais para a 
população, para a carga tributária mineira, que votemos 
contrariamente ao requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada. 
Esta Casa tem de se afirmar, tem de aprofundar o que está em curso, 
e não pode votar, no escuro do pouco tempo que nos resta, o projeto 
que recebeu novo relatório do parecer do Deputado Mauro Lobo. 

Tenho absoluta confiança de que V. Exa., Deputado Mauro Lobo, 
tem demonstrado aprofundamento, dedicação e precisão. 

Só não tem facilitado que as emendas que vêm da Oposição sejam 
incorporadas à matéria. V. Exa. é um homem brilhante, capaz, mas, 
neste momento, não possibilita que nos debrucemos sobre o parecer 
apresentado por V. Exa. para darmos um voto consciente, claro e 
transparente. Assim, o povo de Minas Gerais saberá que projeto foi 
aprovado neste dia. Estou até equivocando-me devido à tensão que o 
projeto cria nesta Casa. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 
164 do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 ddo Regimento 
Interno, o Deputado Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, serei breve. Fui citado 
por três Deputados, e alguns até demonstraram espanto por terem 
sido, em 45 minutos, analisados três substitutivos, apresentados e 
mais trinta e poucas emendas. Esclareço que, primeiro, o projeto já é 
do nosso conhecimento. Ele foi estudado e discutido por vários dias. 
Dezenas de horas foram gastas com ele. Quando recebemos as 
emendas que chegaram ontem, uma a uma foi olhada, incluindo 
também os três substitutivos que, por sinal, não diria que são 
idênticos, mas de uma analogia impressionante. Bastava-nos olhar um 
substitutivo que teríamos já feito a análise dos dois seguintes. Então, 
não houve nada de novo, mas apenas a intenção de modificação 
substancial do projeto. Aliás, acatamos emendas apresentadas por 

~-----------~------------~ 



1269 
Deputados da Oposição, no relatório de hoje. Tivemos cuidado 
com essa matéria devido à responsabilidade e à necessidade de o 
Estado buscar o melhor atendimento a uma área hoje tão clamada 
pela sociedade, a de segurança, principalmente a do Corpo de 
Bombeiros. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 
André Quintão. 

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, em primeiro lugar, deixo bem claro que todos nós 
reconhecemos, confiamos e sabemos do cuidado e do zelo que o 
Deputado Mauro Lobo tem para com todas as questões que lhe são 
confiadas, ao longo dos anos na Assembléia Legislativa. Trata a 
discussão de um procedimento regimental, de uma ordem regimental 
de votação. Assim como fizeram a Deputada Jô Moraes e o Deputado 
Rogério Correia, quero também encaminhar contrariamente à 
aprovação do requerimento apresentado pelo Deputado Andrada, por 
vários motivos. Em primeiro lugar, pelo próprio conteúdo do projeto, 
dos substitutivos e das emendas discutidas pelo Plenário nos últimos 
dias. Esse projeto que cria taxas, que tem uma concepção de 
equacionamento do déficit do Estado a partir de uma sobrecarga 
tributária no bolso do contribuinte, em especial, é polêmico. Aliás, a 
taxa do serviço potencial de extinção de incêndio é também 
juridicamente polêmica. Seria muito conveniente que um projeto 
polêmico, um projeto dessa natureza tivesse neste espaço 
democrático uma discussão a mais ampla possível. No nosso 
entendimento, tal ampliação ocorreria a partir do momento em que os 
temas mais polêmicos fossem destacados por partes na votação, por 
meio de requerimentos. Se porventura o requerimento do Deputado 
Andrada for derrotado, serão um a um avaliados por cada Deputado. 
São requerimentos que escolhem algumas emendas, alguns 
substitutivos que tentam amenizar os impactos que o projeto pode 
causar ao contribuinte mineiro. 

Faço um apelo aos Deputados e às Deputadas para que possamos, 
livremente e sem a amarração prevista pelo requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, avaliar cada emenda e cada 
substitutivo. Ontem, nossos Deputados ouviram a sociedade e fizeram 
reuniões com diversos segmentos. Temos recebido cartas de 
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contribuintes, de associações e entidades representativas da 
sociedade civil. Todos os segmentos - indústria e comércio - estão 
propondo alterações e fazendo manifestações contrárias à aprovação 
do projeto. São milhões de reais retirados do mercado consumidor 
para o equacionamento do déficit fiscal. Poderia haver uma proposta 
mais adequada. 

Num momento em que o Governo Lula apresenta um projeto de 
reforma tributária que desonera a importação, evita a guerra fiscal e 
joga luzes na retomada do crescimento econômico, a Assembléia 
avalia um pacote de curtíssimo prazo, um pacote de taxas que 
penalizam de maneira injusta todo contribuinte mineiro, até mesmo 
segmentos produtivos, o que pode impactar negativamente na 
geração de empregos e no cotidiano do sofrido trabalhador da classe 
média, tão penalizado por taxas e tributos. 

Tento sensibilizar o conjunto dos Deputados para que possamos, a 
partir da análise dos diversos substitutivos e sem prejuízo do belo e 
cauteloso trabalho do Deputado Mauro Lobo, com novas contribuições 
e emendas, avaliar de maneira mais abrangente todas as propostas. 
Se aprovarmos esse requerimento, ficaremos impossibilitados de 
fazer esse trabalho. Obrigado. 

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

O Deputado Chico Simões* - Fiz questão de subir na tribuna e me 
dirigir aos nossos pares e aos telespectadores da TV Assembléia, 
porque nossa decisão repercutirá na vida de todos os mineiros. 

Dirijo-me especialmente ao Deputado Antônio Carlos Andrada pelo 
seu requerimento. Uma solicitação como essa, que tem o nome de 
"requerimento rolha", deveria se chamar "requerimento forca", porque 
nos limita o direito de falar, que é instrumento fundamental desta 
Casa. Ele simplesmente, por constrição do pescoço, limita-nos o 
direito de encontrar o melhor caminho para responder aos nossos 
eleitores. É forca também porque é um método muito usado para 
suicídio. Quando abrimos mão do exercício do debate, é exatamente 
isso que estamos fazendo. O Deputado Antônio Carlos Andrada, com 
todo o respeito que tenho por ele, está matando o Poder Legislativo e, 
com isso, morrendo junto. Não podemos abrir mão da prerrogativa de 
podermos discutir e melhorar o que foi proposto. Conhecemos a 
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capacidade do relator, mas sabemos que é limitada pelo tempo. O 
Deputado Mauro Lobo não teve tempo suficiente para aprofundar e 
analisar três ou quatro substitutivos e algumas dezenas de emendas 
em alguns minutos. 

Sr. Presidente, não podemos votar esse requerimento. Não está 
aqui posição ideológica ou partidária, e sim a de alguém que defende 
o Legislativo como um Poder fundamental para o equilíbrio da 
democracia representativa. Nossos eleitores precisam de alguém que 
realmente os represente e não podemos continuar enganando-os, 
fingindo ter compromisso com eles enquanto a maioria tem 
compromisso com o Governador, tomando atitudes antipáticas e 
agressivas contra o povo mineiro. 

O projeto veio de maneira autoritária, e, conversando com a 
Deputada Maria José Haueisen, soube que ela não se lembra de outra 
ocasião em que matéria tão importante tenha sido decidida em turno 
único, porque normalmente não se pede tanta urgência para um 
projeto dessa relevância. 

Esqueçamos nossas bandeiras, pensemos neste Poder, resgatemos 
nossa função e derrubemos esse projeto para que possamos tão-
somente discutir as outras propostas, até porque, pela velocidade com 
que o projeto tramitou nesta Casa, vários Deputados não tiveram 
acesso a ele nas comissões. 

Há Deputados da base do Governo que dizem em sua base eleitoral 
que votarão contra, assim como disse o Deputado Dilzon Melo em 
Varginha, entre outros. 

Sr. Presidente, solicito ao grande Deputado Antônio Carlos Andrada 
que retire esse projeto, exercendo a democracia e valorizando o 
Poder Legislativo. O momento exige transparência e debate porque o 
povo não mais agüenta ficar nas mãos de quem toma decisões 
tomadas de afogadilho e que normalmente prejudicam o eleitor e o 
contribuinte. 

Sr. Presidente, peço a retirada desse projeto ou, caso isso não 
aconteça, que o derrubemos, a fim de ampliar o debate. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 
Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - O requerimento do Deputado Antônio 
Carlos Andrada me lembra o dia em que, presidindo a reunião o então 
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Deputado Anderson Adauto, ele se encontrava exatamente neste 
microfone. Naquele momento, estava sendo votada a Taxa de 
Segurança. E ele sentiu que foi atropelado pelo Regimento. No seu 
entender, o Anderson Adauto havia feito o encaminhamento de forma 
autoritária, tentando impor, através de "instrumentos-rolhas" como 
este, a votação, e, num arroubo cívico, numa indignação ética, o Líder 
do Governo, Deputado Antônio Carlos Andrada, simplesmente rasgou, 
jogando para cima, o Regimento Interno desta Casa. Compreendo sua 
indignação, pois estava agindo, naquele momento, em função da 
pressão que o bloco do Governo queria impor ao Regimento e aos 
seus princípios. Ninguém do PT rasgaria um Regimento, 
primeiramente porque não é ecológico, devido à importância de se 
preservarem nossas florestas. 

Hoje o Deputado Antônio Carlos Andrada está repetindo um gesto 
que repudiou no mês de dezembro de 2001, nesta Casa. Creio que se 
encontra registrada nos anais a cena em que folhas do Regimento 
foram por ele jogadas para cima, caindo e se espalhando pelo chão. 

Naquele dia, da Mesa, pude ver o Deputado Alencar da Silveira Jr. 
tentando recolher as folhas do chão, talvez com zelo por seu colega e 
querendo preservar o Regimento. 

Acho que o Governo não pode temer a discussão do pacote. 
Pensando bem, esse projeto deu entrada nesta Casa há apenas 45 
dias, enquanto a reforma no Governo Federal deu entrada na Câmara 
no dia 29 de abril deste ano. O interessante é que são as Bancadas 
Federais do PSDB e do PFL que estão obstruindo a reforma no 
âmbito nacional, e o próprio Governador de Minas é um dos que 
promovem essa obstrução. Ou seja: no âmbito nacional, as coisa têm 
de ser discutidas à exaustão com a sociedade e devem vencer todas 
as etapas, mas aqui devem ser feitas às pressas, no afogadilho, de 
qualquer jeito? Não podemos admitir essa incoerência. 

Além disso, quanto ao mérito, a proposta é ruim e penaliza a 
sociedade, criando taxas. Quem vai sofrer com isso será o setor 
produtivo da sociedade. Aproveito para lamentar o silêncio da FIEMG 
em todo esse período. Foi apenas nesta semana que ouvimos do 
Presidente da FIEMG uma manifestação de indignação pela 
tramitação do projeto. É importante que atentemos para isto: 
estranhamente, o setor empresarial, pelo seu órgão dirigente no 
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Estado, omitiu-se. Será que o Governo do Estado tem um braço 
no setor empresarial? O interessante é que, no âmbito nacional, o 
Governo Federal, por meio do próprio relator da reforma tributária, 
esteve com a FIEMG por duas vezes, discutindo a reforma. Ainda 
assim, vemos a crítica enorme que fazem à reforma federal, sem 
perceberem os malefícios do "pacotaço" estadual. O silêncio da 
FIEMG é negativo, e lamentamos que não tenha agido na defesa dos 
interesses de seus filiados, como se espera de qualquer entidade. 

Por fim, encaminhamos contrariamente ao requerimento, porque 
queremos o debate e a discussão. Queremos coerência da parte dos 
que compõem a base de sustentação do Governo aqui, alguns dos 
quais são Oposição no Congresso Nacional. Então, acho que esse 
"requerimento-rolha" não nos ajuda em nada. Não vou rasgar o 
Regimento e lançar suas folhas para cima, como já fez o autor do 
requerimento, Deputado Antônio Carlos Andrada. Mas é realmente 
estranho que use dois pesos e duas medidas, uma postura que não 
condiz com seu histórico político de Deputado, que sempre foi de 
muita coerência, professor de Direito Constitucional que é. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o Deputado 
Roberto Carvalho. 

O Deputado Roberto Carvalho* - Na verdade, não estamos 
discutindo o requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada. 
Lamentavelmente, esse é o tempo que nos resta para fazer a 
discussão do projeto, que é exatamente o que o "requerimento-rolha" 
visa impedir. 

Em primeiro lugar, gostaria de lembrar uma ação do Governo 
Federal, hoje noticiada nos jornais. O Ministro Berzoini, em uma 
atitude incorreta, determinou que os aposentados, ou seja, as pessoas 
mais velhas, recadastrassem-se no próprio INSS. O Governo 
reconheceu publicamente que errou e corrigiu o erro. Posteriormente, 
houve o caso do veto à emenda que liberava recursos para as escolas 
dos portadores de deficiência. O Presidente da República recuou e 
editou uma medida provisória. Hoje, o Diretor de uma dessas 
entidades disse algo muito sintomático: "O Governo está dando a mão 
à palmatória, e ainda bem que teve bom senso em reconhecer que 
agiu errado". 

Pois bem, o Governo Federal faz isso, todo mundo erra, só não erra 
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quem já morreu ou quem não faz. 

Agora, veremos o que o Governador falou sobre o projeto que 
iremos votar. O que vou ler agora está nos jornais de hoje. 
Primeiramente, ele desafia os petistas e diz o seguinte: "Aécio 
defendeu a aprovação do projeto que cria taxas estaduais, 
argumentando que o Governo precisa do dinheiro para investir em 
segurança pública". 

As taxas que estão sendo criadas serão para melhorar a segurança 
pública? Na inteligência fina de um grande Deputado, aliás um dos 
melhores debatedores desta Casa, ele também diz que a taxa de 
incêndio é para a segurança pública, na sua fina ironia. Se essa taxa 
for realmente para a segurança pública, os recursos serão desviados. 
Portanto, o que está sendo feito é o aumento do IPVA, e a criação da 
taxa de incêndio. 

O investimento na segurança pública quem está fazendo é o 
Governo Federal, por meio de um grande programa, em que, pela 
primeira vez, os recursos estão chegando. Está sendo criada a aliança 
entre o Governo Federal e os Estados do Sudeste, essa grande força 
especial para combater a criminalidade por meio de investimentos ern 
segurança pública. 

Então, ou o Governador está enganado a respeito do projeto que 
tramita, ou a base governista não está condizente com o Governador, 
já que o argumento dele é que essas taxas são para melhorar a 
segurança pública. Aumento de IPVA vai melhorar a segurança 
pública, Deputada Marília Campos? Não, apenas aumentará o IPVA. 
Será que o aumento do IPVA contribuirá para a segurança pública? 

Então, estamos cansados de apelar ao Governador, porém ele diz 
aqui o seguinte: "Sinto falta do PT de Minas em Brasília". O PT de 
Minas está em Minas; o PT de Minas, eleito em Brasília, está lá 
contribuindo com o Governo em tudo aquilo que é do interesse de 
Minas Gerais. As emendas coletivas foram assinadas por todos os 
Deputados da Bancada do PT e do PCdoB no Congresso Nacional. 
Portanto, sobre tudo aquilo que for de interesse do Estado, para 
reconstruir o Estado, podem contar conosco. Agora, criar taxas 
penalizando os contribuintes, no ano em que estamos aprovando a 
reforma tributária, com isso não concordamos. 

Quanto à reforma tributária, o Governador foi ingrato com o nosso 
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relator, Deputado Virgílio Guimarães, que foi ao Palácio discutir 
com ele e acatar todas as emendas elaboradas por esta Casa naquele 
seminário. Essas emendas encontram-se no projeto de reforma 
tributária. Segundo o Virgílio, o Governo do Estado arrecadará, no ano 
que vem, cerca de R$800.000.000,00 a mais. Isso, sim, é o que ajuda 
o Estado, e não penalizar o nosso contribuinte; a não ser que 
estejamos prevendo um grande incêndio nas casas deste Estado. 
Aliás, um grande amigo meu disse que o Governador é um 
incendiário, pois está criando a taxa de incêndio. Vamos incentivar os 
bombeiros voluntários, pois em Santos Dumont, terra do meu ilustre 
amigo Luiz Fernando Faria, existem bombeiros voluntários. Isso 
diminui os custos e mobiliza toda a comunidade. Contudo, esse não é 
o momento nem a hora para criarem-se taxas de incêndio. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 
Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
realmente, estou injuriado, indignado com o absurdo desse 
requerimento totalmente antidemocrático, que fere o Poder 
Legislativo, já que impede a discussão democrática nesse plenário. 

Ora, o Projeto no 1 .078/2003 já está tramitando em regime de 
urgência sem nenhuma necessidade. 

Já deixamos claro o posicionamento do Bloco PT-PCdoB. Vamos 
esperar a votação da reforma tributária. O Deputado Roberto Carvalho 
falou bem que, com certeza, Minas receberá de R$800.000.000,00 a 
R$1.000.000.000,00, o que já dá para sanear os déficits do Estado. 
Com todas essas taxas, o Governador pretende arrecadar pouco mais 
de R$100.000.000,00. É muito pouco para tão grande penalização à 
população. 

Esses seis projetos enviados pelo Governador a esta Casa são um 
verdadeiro ataque à população do Estado. A Associação Comercial e 
Industrial de Minas Gerais e várias Associações Comerciais do interior 
já se posicionaram contra o aumento e a criação de taxas, muitas 
totalmente inconstitucionais e ilegais, como a taxa de incêndio, que 
fere até o princípio da uniformidade previsto no art. 152 da 
Constituição do Estado. É proibida a cobrança de taxas se não for 
feita de maneira uniforme para todos os municípios de Minas Gerais. 
Não é o que ocorre, está havendo distinção. O Governo está 
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passando por cima da Constituição do Estado. 

De fato, a proposta foi mudada, mas para pior. A princípio, a 
cobrança atingia os 32 municípios onde há unidades do Corpo de 
Bombeiros. Passou para mais de 60 municípios e, depois da 
negociação com alguns Deputados, caiu para 55 cidades e também 
para municípios que compõem a região metropolitana, mas continuou 
ilegal e inconstitucional, porque fere também o princípio da 
capacidade contributiva. Uma pessoa que mora num "flat" de 50m2 , 

que vale R$300.000,00, está isenta, mas quem tem uma casa simples 
na região metropolitana terá de pagar uma taxa exorbitante, que pode 
chegar a R$449,00, dependendo do tamanho do imóvel. Isso fere o 
princípio da capacidade contributiva. Quem mora na favela pagará o 
mesmo valor de quem mora na zona sul, dependendo do tamanho de 
sua residência. Isso é inconstitucional e ilegal. 

Onde fica a responsabilidade objetiva do Estado? O cidadão pagará 
a taxa, mas, se sua casa pegar fogo, terá de entrar na justiça contra o 
Estado. Fiz esse questionamento ao Secretário da Fazenda, 
indagando se a pessoa teria que acionar a justiça mesmo, e a 
resposta foi afirmativa. Só que o projeto do Governador aumenta as 
taxas do Judiciário em mais de 300%, impedindo que muitas pessoas 
tenham acesso a esse direito. 

Esse é o presente de Natal do Governador Aécio Neves à população 
de Minas Gerais. O Deputado que votar a favor desses projetos 
carregará na consciência o peso de ter votado contra a população do 
Estado. E a resposta virá nas urnas, porque o Governador não 
prometeu isso em sua campanha eleitoral e está fazendo um Governo 
virtual. 

A emenda que o nobre Deputado apresentou em Plenário impede a 
discussão democrática e a análise de outros substitutivos, o que não 
podemos aceitar de maneira alguma. Este parlamento é o espaço 
democrático do debate. O projeto já está em regime de urgência, e 
ainda não querem deixar a Oposição fazer a obstrução democrática. 
Isso é um absurdo, um despropósito e um ataque à população de 
Minas, aos Deputados e ao Poder Legislativo. Temos de fazer uma 
discussão democrática e ampla com todos os setores organizados da 
sociedade, porque, da maneira como está, penalizando os 
proprietários de veículos e concedendo benefícios às locadoras, esse 
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projeto comete uma injustiça. A população de Minas dará a 
resposta nas urnas e, quem sabe?, futuramente haverá até a 
possibilidade de um processo de "impeachment" contra o Governador 
Aécio Neves. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, a Deputada 
Maria José Haueisen. 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, Minas Gerais é 
realmente o berço da liberdade. Aqui começaram as lutas, e surgiram 
os mártires da libertação de nosso povo. 

Já em 1720, em Vila Rica, o mártir Felipe dos Santos era contra a 
opressão. Mais ainda, Tiradentes, na Inconfidência Mineira, lutou 
sobretudo contra a extorsão que havia naquela época através das 
famosas taxas e da cobrança do quinto do ouro. Sem dúvida alguma, 
foi Tiradentes que "pagou o pato", mas ele não era o único a ·se 
revoltar contra aquelas taxas do Governo opressor de Portugal. A 
derrama era exatamente contra o quinto do ouro, que era legal porque 
a cobrança do imposto era ordem de Portugal. No entanto, essa 
cobrança era injusta, e alguns em Minas Gerais se rebelaram contra 
ela. Por isso, temos como mártir da Inconfidência o nosso Tiradentes. 

Se essas taxas propostas pelo Governador Aécio Neves forem 
votadas e aprovadas pela maioria, teremos de nos submeter. Isso é 
democrático e pode ser legal, mas é injusto. Estamos aqui exatamente 
contestando a injustiça da cobrança dessas taxas. Sabemos que esta 
Casa é um parlamento. É uma Casa de discussão. E é através da fala 
que buscamos o entendimento, que melhoramos nosso conhecimento 
e aperfeiçoamos a democracia. A democracia é um valor absoluto e 
não pode sofrer regressão. Em épocas passadas, já tivemos o 
"requerimento-rolha", que abafava a fala de quem não se conformava 
com o que estava sendo discutido e era posto em votação no 
Plenário. Pensei que esse "requerimento-rolha" houvesse 
desaparecido da história desta Casa, onde as idéias libertárias 
precisam ser expressas. Então, vi com muita tristeza o grande tribuno 
Andrada apresentar aqui um requerimento para abafar a voz dos 
representantes do povo. Aqui não existe um Tiradentes, existem 
vários. Não estamos dispostos a colocar o pescoço na forca, mas 
também não queremos que nossos companheiros sejam enforcados 
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pelas taxas que estão sendo cobradas no Estado. 

Assusta-me também que o Deputado Mauro Lobo, um democrata 
que respeito, não nos apresente o relatório elaborado por ele. Esse 
relatório foi elaborado por ele, naturalmente com o auxílio de seus 
assessores e, quem sabe, de algumas pessoas que fazem parte do 
poder que domina esta Casa. Entretanto, ele não apresentou esse 
relatório para nós, que somos a minoria, mas temos o direito de saber 
em que e como vamos votar. Ainda há pouco o Deputado Mauro Lobo 
me disse que isso não seria necessário porque são três substitutivos 
iguais. Gostaria de conhecer pelo menos um deles. Confio na palavra 
desse Deputado, mas, se são três substitutivos iguais, gostaria que 
ele lesse as emendas e modificações apresentadas em apenas um 
deles. Assim, já me daria por satisfeita e em condições de votar, de 
apreciar ou de vetar o que foi proposto. 

Mas não temos conhecimento do que vamos votar. Estamos de volta 
aos tempos da República Velha, em que o povo votava sem saber em 
quem. Na época da ditadura também o povo votava sem saber em 
quem. Votava em quem seu fulano mandava. Não queremos votar 
assim. Se alguém nos perguntar em quem votamos, não queremos 
responder: "Votamos em quem o Deputado Mauro Lobo mandou, no 
projeto que ele achou que estava bom.". 

Sr. Presidente, não aceitamos votar no escuro. O tempo do dedão 
como sinal de votação, de votar nos coronéis, já passou, e esta Casa 
não pode tolerar isso também. 

Fica aqui nosso pedido para que conheçamos ao menos um 
substitutivo e possamos, na linha do que falou o Deputado Mauro 
Lobo, votar o substitutivo que nos for apresentado. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise)- Para encaminhar, com 
a palavra a Deputada Marília Campos. 

A Deputada Marília Campos* -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, há mais de 40 dias 
fazemos esse debate sobre o tarifaço que o Governo de Minas enviou 
a esta Casa. Nesses 40 dias, o Bloco PT-PCdoB tem manifestado 
grande resistência ao aumento da carga tributária, tendo em vista que 
nosso posicionamento deve ser sempre em defesa dos interesses da 
população de Minas. 

Quando o Governador Aécio tomou posse, disse claramente à 
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população de Minas que sua preocupação era aumentar a 
arrecadação do Estado, não por meio do aumento da carga tributária, 
mas do aumento da produtividade do parque industrial de Minas. 

Não é isso que o temos visto. Temos visto que sempre é a mesma 
receita: cortam-se despesas com o corte no salário do serviço público, 
com a diminuição da prestação do serviço público e também com o 
velho receituário de aumentar a carga tributária em Minas Gerais. 

Por essa razão, o Bloco PT-PCdoB tem resistido em concordar com 
essa proposta de aumento da carga tributária para o povo de Minas 
Gerais. 

Mas, Sr. Presidente, não temos apenas manifestado nosso 
posicionamento contrário a essa proposição do Governador, mas 
apresentado alternativas. Acreditamos que devemos aumentar a 
arrecadação de Minas, não aumentando a carga tributária, que seria a 
medida mais fácil. Poderemos, por exemplo, aumentar a arrecadação 
de Minas com combate à sonegação. Pensamos em alternativas. 
Chegamos a propor que sejam revistos os incentivos fiscais 
concedidos a várias empresas de Minas Gerais. Chegamos a 
apresentar uma emenda à LDO, que foi vetada pelo Governador, que 
era fazer uma avaliação do que foi concedido em termos de incentivo 
fiscal, mas não. Procura-se o caminho mais fácil, que é aumentar a 
carga tributária. 

Não podemos concordar com críticas feitas por vários Deputados 
que apóiam esse pacote que aumenta a carga tributária do povo 
mineiro, dizendo que a Oposição apenas critica. Criticamos, sim, 
porque não concordamos com as saídas mais fáceis, de penalizar a 
população. Mas apresentamos alternativas como essas que 
mencionei. 

Agora, na fase final de debates, estamos reivindicando que esta 
Casa continue com o caminho que sempre trilhou, pautando-se pelo 
debate político, pela discussão das alternativas que são apresentadas. 
Hoje, nosso bloco parlamentar tem novas alternativas. A companheira 
Jô Moraes, os companheiros Rogério Correia e Chico Simões 
apresentaram novas alternativas ao pacote que o Governo enviou a 
esta Casa. 

O requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, infelizmente, 
impede que ocorra o debate. Fazemos um apelo para que o debate 
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continue nesta Casa, não apenas sobre o posicionamento quanto 
ao pacote, aos tributos que o Governo colocou para serem discutidos 
nesta Casa, mas para que discutamos os substitutivos que os 
Deputados do Bloco PT-PCdoB apresentaram nesta Casa. O 
requerimento do Deputado Andrada irnpede que ocorra esse debate. 

Meu apelo é que nos pautemos pelo debate democrático, 
aprofundemo-nos nas alternativas, e que não sejam as mais fáceis, de 
sempre penalizar a população mineira. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, a Deputada 
Maria Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Também em nome do Bloco PT-
PCdoB, encaminho contrariamente ao requerimento do Deputado 
Antônio Carlos Andrada, que solicita seja mantida a preferência 
regimental, votando-se o Substitutivo no 2, certamente impedindo que 
sejam votados os outros substitutivos dos companheiros Chico 
Simões, Jô Moraes e Rogério Correia, e também a discussão mais 
profunda das emendas. 

Gostaria de mencionar o que falou o companheiro Durval Ângelo, 
sobre a gestão anterior nesta Casa. Estava presente, como suplente, 
na época, e presenciei serem rasgadas todas as folhas do Regimento. 
Ficamos aqui até de madrugada. Pelo menos hoje, estamos aqui 
durante o dia, com sol, podendo todo o povo de Minas ver esse 
debate, que é fundamental. Hoje, posso registrar que, naquela época, 
votei contra a narcotaxa. 

Foi também uma grande discussão. Vimos o prejuízo que trouxe ao 
povo de Minas Gerais. Os recursos não foram para o fundo para o 
qual estavam destinados nem trouxeram nenhum benefício para as 
políticas públicas. 

Ontem, nesta Casa, houve vários questionamentos sobre os 
recursos da APAE. O Lula, como é um Presidente flexível e sensível, 
está encaminhando, por meio de uma medida provisória, recursos 
federais para as APAEs. 

Conclamamos o Governador Aécio Neves a pensar na reação do 
povo mineiro, dos empresários, da FIEMG, dos sindicatos e até 
mesmo dos Deputados da base governista. Como já disse ontem, 
pelos corredores muitos Deputados falavam, espontaneamente, do 
constrangimento de terem de votar a favor dessas taxas. 
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Talvez pela v1ges1ma vez digo, nesta Casa, que há outros 

caminhos para arrecadarmos recursos para as políticas públicas. 
Queremos o bem do povo mineiro. Por isso, estamos questionando as 
taxas. 

Pela vigésima vez também, retomo o assunto referente à situação 
penitenciária e carcerária do Estado. O Deputado lvair Nogueira, que, 
como eu, reside em Betim, acompanhou os problemas que envolvem 
o Cadeião de Betim. A imprensa tem-nos também mantido informados 
a respeito. 

Sabemos que o custo "per capita" de cada detento chega a ser de 
R$800,00 a R$1.200,00 por mês. São taxas e impostos que vão pelo 
ralo, porque são recursos que não se destinam a recuperar detentos. 
A maioria deles, perto de 95%, são jovens. As cadeias são 
verdadeiras escolas de crime. 

É preciso sensibilizar o Governador. Que os 77 Deputados, 
capitaneados pela Comissão de Segurança Pública, procurem o 
Governador para pedir que mude, gradativamente e com urgência, o 
sistema penitenciário e carcerário do Estado. Que Minas Gerais saia 
na frente. Que possamos reivindicar ao Ministério. Gostaria de dizer 
que não podemos aceitar que consigamos recursos para as políticas 
públicas por meio das taxas. Há outras saídas. O nobre colega 
Deputado de Betim não pode negar a violência que tem ocorrido 
naquela cidade. O Cadeião foi todo destruído esses dias. Os recursos 
públicos estão sendo jogados fora. Não é possível continuar com esse 
sistema carcerário e penitenciário em nosso País. Faço um apelo a 
esta Casa para unirmos esforços e solicitarmos ajuda ao Governo do 
Estado, a quem compete cuidar prioritariamente da segurança pública. 
O Governo Federal também precisa dar sua contribuição, para o que 
tem envidado esforços. É preciso estabelecer parcerias com os 
Governos municipais. 

Além das questões seriíssimas ocorridas em Betim, semana 
passada foi morto por dois assaltantes o ex-Prefeito de Igarapé, 
homem querido na comunidade, em cujo enterro havia mais de 7 mil 
pessoas. Isso ocorreu porque não há políticas públicas de 
recuperação e de educação para jovens e adolescentes. 

No momento oportuno, farei um pronunciamento sobre a situação de 
Betim, discordando radicalmente da fala do nobre colega, que também 
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reside lá. Obrigada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito o 

encerramento, de plano, da reunião, porque estamos em votação, e 
não há 39 Deputados em Plenário. 

O Sr. Presidente - Nobre Deputado Rogério Correia, estamos na 
fase de encaminhamento de votação e, por ocasião da votação, a 
Presidência vai proceder à verificação de quórum. Com a palavra, 
para encaminhar a votação, o Deputado Alencar da Silveira Jr. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, ontem a 
Deputada do PCdoB dizia que o Governo vem obstruindo os trabalhos 
desta Casa. Quero deixar bem claro para todos os parlamentares e 
para os companheiros que nos acompanham das galerias que hoje 
quem está obstruindo é a Oposição. Faço um apelo para que se 
retome o andamento dos trabalhos, para que o projeto do orçamento 
seja discutido, para que os projetos que apresentei, que trarão 
benefícios para Minas Gerais, sejam votados. Faço um apelo à 
bancada da Oposição desta Casa para que pare de fazer obstrução. A 
Oposição já expôs sua opinião. Já ameaçou com "outdoor", com 
cartazes, com tudo isso. Está bem, mas temos de votar. 

Fico surpreso quando vejo todo o PT fazer esse discurso e hoje, na 
"Folha de S. Paulo", se publicou uma matéria afirmando que o 
Planalto vai comprar 24 novos veículos para atender à família do 
Presidente da República e a seus parentes na cidade de São Paulo e 
São Bernardo. E o PT fica fazendo toda essa demagogia. 

Além disso, só o gasto do Presidente da República em 2004 está 
estimado em R$528.000.000,00. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia- Sr. Presidente, solicito que seja feita a 

chamada para a recomposição de quórum. Não há 39 Deputados em 
Plenário. 

O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra o Sr. 2°-Secretário 
para proceder à chamada das Deputadas e dos Deputados, para a 
recomposição de quórum. 

O Sr.Secretário- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 47 Deputados. Há 

quórum para a continuação dos nossos trabalhos. Com a palavra, 
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para encaminhar a votação, o Deputado Ricardo Duarte. 

O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, Deputados e 
Deputadas, chegamos ao final do ano, época do Papai Noel, e o 
Governo dá um enorme presente aos mineiros, querendo cobrar mais 
taxas. É evidente que o Estado precisa cumprir políticas públicas. 
Para isso, existem impostos, cujas normas estão na Constituição. Não 
é bom que se criem mais taxas para atender a esta ou àquela 
necessidade. 

Os Bombeiros não assistem a mais que 60 cidades do Estado, e não 
será com taxa de incêndio que chegarão às demais. Nestes 45 dias 
de tramitação do projeto, nossas tentativas de debater o assunto não 
têm conseguido sensibilizar o Governo. Há impostos suficientes que 
poderiam ser utilizados para melhorar a situação assistencial do povo, 
não só na segurança pública, como lembrou a Deputada Maria José 
Haueisen, mas também na saúde. Tentamos sensibilizar o Governo 
do Estado a investir os 12% previstos na Emenda à Constituição no 29 
no próximo ano. 

A reforma tributária, que está no Congresso, aumentará a 
arrecadação do Estado e poderia resolver parte das dificuldades 
vividas hoje por Minas. Não é com mais taxas e cobranças que 
encontraremos soluções; por isso queremos debater outras soluções 
com o Governo. O Deputado Roberto Ramos abordou a questão da 
reforma tributária, em que foram aceitas as propostas do Governador 
Aécio Neves, que está há seis, sete meses no Congresso ainda sem 
aprovação. Em 40 dias, não podemos aprovar taxas com essa correria 
desejada pelo Governo. Faço um apelo em nome da população 
mineira, especialmente a do Triângulo - que também não tem Corpo 
de Bombeiro nem assistência -, que fossem aumentados os recursos 
para a corporação por meio de outros caminhos, incluindo os recursos 
da reforma tributária. 

Aproveito este momento especial para sensibilizar o Governo a que, 
no orçamento de 2004, acrescente recursos para a saúde, a fim de 
assistir melhor ao sofrido povo deste Estado. 

Hoje, a tentativa de impedir o debate, por meio do requerimento 
apresentado pelo Deputado Antônio Carlos Andrada, foi uma forma de 
tentar forçar-nos a votar, inicialmente, o Substitutivo n° 2, sem se 
debaterem os outros substitutivos apresentados. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Biel Rocha. 

O Deputado Biel Rocha* - Sr. Presidente, da mesma forma que os 
companheiros do PT e do PCdoB, que compõem o bloco da Oposição 
nesta Casa, encaminho contrariamente ao requerimento do Deputado 
Antõnio Carlos Andrada. 

Trata-se de um requerimento não democrático, um "requerimento-
rolha", que impedirá o aprofundamento, neste Plenário, de mensagem 
do Governador que impõe ao povo mineiro aumento de taxas e 
criação de novas taxas, acarretando mais gastos à população. 

Fomos procurados por empresários da base da FIEMG, que 
esperavam que a Federação das Indústrias de Minas Gerais fosse 
mais incisiva em sua manifestação contrária à imposição dessas 
taxas. 

Precisamos buscar mais esclarecimentos, principalmente no tocante 
à taxa pela prestação de serviço potencial de extinção de incêndio. 
Essa taxa, ao tramitar nas comissões desta Casa, devido às várias 
alterações sofridas, ficou sem pé nem cabeça. Como explicar ao 
cidadão como ela será cobrada? Cria-se uma tabela de 
escalonamento em que residências de até 75m2 estão isentas de 
pagamento, de 75m2 a 100m2 pagarão por ano R$19,00, e assim por 
diante. De que maneira o Estado fará essa cobrança? Como se 
mobilizará para saber o tamanho de cada residência? Melhor faria o 
Governo se tentasse localizar, nas residências, os doentes, 
necessitados de tratamento, ou os analfabetos, a fim de alfabetizá-los. 
O Governo vai pesquisar para punir o cidadão. Muitas pessoas moram 
num "flat", num apartamento pequeno, mas numa área valorizada e, 
portanto, não pagarão a taxa de incêndio. Mas aquele que mora na 
periferia, e fez um puxado, montou um quartinho no terraço, esse, sim, 
será penalizado. Faltam esclarecimentos, Sr. Presidente. 

Consideremos que essa taxa seja aprovada. Em caso de incêndio 
do imóvel, o Estado irá indenizar o cidadão? O Estado passa a ser 
responsabilizado pelo incêndio, e o cidadão poderá acioná-lo na 
justiça. Creio que a intenção do Governador, com essa taxa, é fazer 
caixa; porém, criará mais problemas para o Estado, já que será alvo 

~-----------~------------~ 



1285 
de ações judiciais. 

A tarefa principal do Corpo de Bombeiros é a de prevenir incêndios, 
com ou sem taxas. E o requerimento apresentado pelo Deputado 
Antônio Carlos Andrada vem impedir que o cidadão mineiro, o 
telespectador da TV Assembléia receba maiores esclarecimentos. A 
todo momento, o bloco de sustentação ao Governo Aécio impediu que 
esse debate ocorresse nesta Casa, para que os esclarecimentos dele 
advindos não chegassem aos lares do povo de Minas Gerais. 

Dessa forma, somos contrários ao requerimento do Deputado 
Antônio Carlos Andrada. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 
Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Deputados, 
Deputadas, companheiros da galeria, telespectadores da TV 
Assembléia, neste momento de exercício da democracia e de reflexão 
política, nós, das Bancadas do PT e do PCdoB, poderíamos ocupar 
esta tribuna na lógica da esperança de, com nossos argumentos, 
conseguir convencer os colegas Deputados de que a votação do 
substitutivo da proposta de criação de taxas é inconveniente. Mas 
todos sabemos que, na discussão que se trava neste momento, as 
posições já estão definidas. Assim, quero lamentar que não possamos 
debater na lógica da esperança. Mas aqui estamos para debater na 
lógica da resistência, até o último segundo. Sabemos que a 
possibilidade de derrotar essa proposta é quase nula, mas estamos 
aqui, na lógica da resistência, para dizer ao povo de Minas Gerais que 
só seremos vencidos - se isso tiver de acontecer - depois de 
esgotados todos os instrumentos da luta democrática. 

Queríamos estendê-la ainda mais, para que, neste momento de 
resistência, estivéssemos refletindo sobre a inconveniência da 
proposta apresentada pelo Governo. Durante esses dias, ouvimos 
muitos argumentos e, nesse período, a proposta tem até evoluído em 
alguns aspectos, mas ainda mantém a sua perversidade e as 
distorções que ferem o Estado democrático de direito e de justiça. Na 
verdade, se a proposta evoluiu em algum sentido, foi para atender à 
lógica de mercado. Isso aconteceu, por exemplo, quando reduziu o 
IPVA dos carros de aluguéis, somente porque as empresas poderosas 
buscariam outros Estados para fazer o licenciamento de seus carros. 
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Em nenhum momento se discutiu a relação entre os Estados, a 
construção da Federação. Simplesmente, adotou-se a lógica de 
mercado e da guerra fiscal. Já a sociedade civil, como não tem para 
onde ir, pode ser violentada, explorada, cada vez mais penalizada, 
como estamos vendo. O cidadão, Padre João, que não tem para onde 
se mudar, pode ser penalizado e está sendo sacrificado. 

Essa lógica não pode prevalecer no Estado de Minas, que é 
considerado o Estado que sedimenta e sustenta a Nação. Temos de 
buscar outras alternativas. 

Por isso, no momento oportuno dessa discussão, terei a liberdade 
de refletir um pouco sobre a fala de um grande tribuno desta Casa, 
que é o Deputado Antônio Carlos Andrada. Porém, vejo que ele 
utilizou-se de argumentos inadequados neste momento. 

Aproveito ainda para levantar importante reflexão, hoje explicitada 
pelo nosso colega Deputado Antônio Júlio. Existem fatores que afetam 
a vida deste Estado e a construção de uma sociedade justa, mas que 
poderão ser modificados em razão dessas penalidades sucessivas do 
momento. Então, no momento oportuno faremos essa discussão. 

Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, considerando 

que não há número suficiente para a votação, solicito, de plano, o 
encerramento dos trabalhos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de 
quórum para a continuação do trabalhos. Com a palavra, para 
encaminhar, o Deputado Padre João. 

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, faço uso da tribuna para 
fazer jus ao nome desta Casa Legislativa, que é o parlamento. Na 
verdade, o requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada vem 
negar a própria natureza do nosso trabalho como parlamentares. 

O parlamento é o lugar apropriado para discutir, debater e, assim, 
garantir a participação de todos os partidos e blocos, esclarecendo a 
população sobre o que de fato está sendo discutido e votado, e quais 
os efeitos da lei porventura aprovada. 

Então, é por isso que o requerimento do Deputado Antônio Carlos 
Andrada vem negar a natureza desta Casa, que é a de discutir por 
meio de um processo democrático. Porém, ele se nega a discutir os 
substitutivos apresentados pelo Deputado Rogério Correia, pela 
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companheira Jô Moraes e pelo companheiro Chico Simões. Na 
verdade, são substitutivos que não visam a aperfeiçoar, por tratar-se 
de um projeto de lei que não tem como aperfeiçoar, mas apenas 
amenizar os impactos sociais, já que ele prejudica os cidadãos. 
Portanto, já está claro, sobretudo com relação às taxas de incêndio, 
que esse projeto, além de inconstitucional, é uma injustiça. 

Esta Casa não pode atropelar a Constituição, e nós, como 
parlamentares, temos de promover a justiça. As leis têm de ser justas 
de fato. Nosso compromisso é com a elaboração de leis que visem ao 
crescimento do Estado, nunca ao seu aniquilamento. Esse projeto de 
lei tira a responsabilidade do Estado e a transfere para a população, 
lesando o cidadão, de certa forma. Essa taxa de incêndio é descabida 
e absurda, uma vez que o cidadão não tem nenhuma segurança, não 
há garantia de indenização. 

Já existem muitas políticas públicas cheias de remendos, e a 
iniciativa privada vem ocupando o espaço das funções não cumpridas 
pelo Estado. Na área da saúde, muitas empresas estão suprindo essa 
deficiência. Nem pude participar do início da discussão na parte da 
manhã, porque estava em uma audiência pública da Comissão de 
Saúde discutindo com Diretores de hospitais filantrópicos, que são 
mais de 200 no Estado. Essas pessoas pagam para trabalhar e não 
estão recebendo apoio do Estado para servir melhor à população e 
garantir o que é mais caro ao ser humano, que é a sua vida. Quando 
uma política pública falha, encontramos muitas pessoas solidárias, 
graças a Deus. A filantropia é muito forte no País, e Minas Gerais está 
à frente nesse processo. São muitos os que se dedicam a essas 
causas e que pagam para trabalhar, como disse. 

Ainda bem que esse projeto de lei amenizou a questão do IPVA dos 
carros movidos a álcool. O Governo foi coerente nesse ponto, já que 
na semana que o projeto chegou a esta Casa o próprio Secretário da 
Agricultura veio à Assembléia e garantiu o incentivo aos carros a 
álcool. Nesse caso houve bom senso, mas não há nenhuma coerência 
no requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, porque nega a 
natureza do nosso trabalho parlamentar. Muito obrigado 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 
Laudelino Augusto. 

O Deputado Laudelino Augusto - Que pressa é essa, que atropelo é 
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esse, Sr. Presidente? Queremos ter uma participação de 
qualidade na Assembléia, fomos eleitos para isso. Com esse corre-
corre, não sabíamos se permanecíamos numa reunião importante da 
Comissão da Cafeicultura Mineira, com a presença de convidados, ou 
se vínhamos para cá. Aproveitamos para apresentar uma questão de 
ordem: que façamos na Assembléia uma semana só de reuniões de 
Plenário e outra só de Comissões, para termos uma participação de 
qualidade, como todos desejamos. 

Com relação ao que está sendo discutido, nosso encaminhamento é 
contrário porque, se formos votar o Substitutivo no 2, como pretende o 
Governo, estaremos suprimindo a discussão dos outros substitutivos. 
A sociedade mineira nem vai conhecê-los nem as emendas 
apresentadas, tão importantes para aperfeiçoar esse projeto, o que 
não é bom para o povo mineiro. 

Já argumentamos ontem e voltamos a fazê-lo hoje. O primeiro 
motivo para votarmos contra é que o projeto está em oposição à 
sociedade mineira. Todos os segmentos que nos procuraram, como a 
FIEMG, funcionários públicos etc., pediram-nos que votássemos 
contra. 

O segundo motivo é que temos propostas concretas para aumentar 
a arrecadação, sem que se criem novas taxas nem se aumentem 
tarifas. Existe, por exemplo, a questão da renúncia fiscal. O Estado 
tem uma renúncia fiscal muito alta. Aliás, quero aproveitar este 
momento para dizer novamente que temos um requerimento 
protocolado desde o dia 16 de junho - há cinco meses, portanto - e ele 
nem foi votado ainda. Esse requerimento tinha o propósito de 
subsidiar nossa votação da LDO. Já estamos quase no final do ano, e 
nosso requerimento nem sequer teve parecer da Mesa para ser 
votado. O Requerimento no 32, Sr. Presidente, pede informações ao 
Secretário da Fazenda, Sr. Fuad Jorge Noman Filho, sobre a renúncia 
fiscal do Estado, a dívida ativa e outras. Fizemos várias perguntas 
importantíssimas, e o contribuinte, o povo mineiro, tem o direito de 
saber as respostas. Se abríssemos mão de uns 10%, talvez já 
tivéssemos uma arrecadação maior do que com essas taxas. 

Acho que podemos também melhorar a fiscalização. Como está a 
fiscalização no Estado? Ela é justa? Nenhum Estado tem dinheiro 
para investir se não arrecadar. É claro que ele precisa arrecadar. Mas, 
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de que maneira? Existe outra proposta nossa relacionada ao bom 
uso do dinheiro público. Temos notícia e diversos exemplos de que o 
dinheiro público não está sendo bem usado, com critério. As licitações 
estão sendo bem realizadas e são legítimas? Se isso ocorrer, talvez 
tenhamos sobra de dinheiro para investir em áreas essenciais. Já 
demos exemplos e podemos dar outros. A construção de .estradas é 
um exemplo que já está ficando clássico. Todo o mundo já comenta a 
estrada entre Maria da Fé e Cristina, no Sul de Minas, que foi 
construída com dinheiro público. Ela foi financiada pela COMIG. 

Aliás, Sr. Presidente, temos outro requerimento solicitando a 
Comissão Especial para tratar da COMIG. Estaremos votando dentro 
de alguns dias o projeto que cria a CODEMIG, órgão que poderá ser 
interessante para o Estado, que não tem uma agência de 
desenvolvimento. Acabamos de discutir esse assunto na Comissão do 
Café. O Estado de Minas é o maior produtor de café do País, e não 
temos um tostão para investir na cafeicultura. Quem sabe a 
CODEMIG não será uma agência de desenvolvimento? 

Mas o mau uso do dinheiro público existe. Uma estrada que poderia 
ter sido construída com R$3.000.000,00 custou R$7.700.000,00, 
mesmo com todos os ajeitamentos que se consegue fazer dentro da 
lei. 

Então, se existem falhas na arrecadação, vamos sentar-nos, 
promover audiências e trazer aqui as pessoas responsáveis para 
saber o que pode ser melhorado. A sociedade precisa entender. 
Quando entende, o contribuinte paga. E o povo mineiro é bom para 
isso. Basta haver alguma catástrofe, alguma enchente para vermos 
como as pessoas são solidárias. Vejam como todos estão 
contribuindo para o Fome Zero. 

Também no caso das taxas e dos impostos, se houver 
transparência, ética e bom uso do dinheiro público, a sociedade vai 
pagar, sim. Mas, nesse caso, a sociedade já se manifestou contra. Já 
disse ontem e repito que não sei qual é o segmento da sociedade 
mineira que aceita essa taxação e essa criação de novas tarifas. 
Mesmo Deputados da base governista têm andado preocupados com 
isso. Temos conversado, e existem grandes setores da Assembléia 
que já se manifestaram e estão preocupados com essa questão. 

Por tudo isso, estamos encaminhando contra para termos 
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval 
Ângelo solicitando votação nominal do requerimento do Deputado 
Antônio Carlos Andrada. A Presidência, com base no art. 83 do 
Regimento Interno e reafirmando entendimentos já consolidados por 
Mesas anteriores, deixa de receber o requerimento do Deputado 
Durval Ângelo por considerar que ele caracteriza obstrução excessiva. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, não posso concordar 

com esse parecer, com essa conclusão ideológica, supondo que 
estejamos em obstrução. É um requerimento apresentado aqui, 
matéria normal como qualquer outra. É uma peça legislativa também. 
O que se aplica em um projeto de resolução, projeto de lei, em uma 
proposta de emenda à Constituição, aplica-se também ao 
requerimento. 

Esse requerimento é para garantirmos o conhecimento do público, o 
registro em ata do voto de cada um dos Deputados, e a única forma 
que temos para fazer isso é por meio da votação nominal. A meu ver, 
o parecer da Mesa, centrado e baseado em decisões anteriores, quer 
induzir que estamos em processo de obstrução. Essa é uma 
conclusão totalmente ideológica, subjetiva, e prejudica o 
prosseguimento dos trabalhos. 

Estamos pedindo que haja votação nominal, pois queremos deixar 
claro quem está votando a favor de um "requerimento-rolha", que 
acaba se constituindo em cerceamento do amplo direito de debate, de 
discussão no Poder Legislativo, e quem está querendo que a matéria 
tenha tramitação normal - a não ser que V. Exa. vá mudar o 
Regimento Interno, entendendo que um requerimento não é uma 
matéria legislativa como outra qualquer, sujeita a deliberações como 
todos os outros condicionantes de outras matérias. 

Quero recorrer da decisão da Mesa, baseado no que estabelece o 
Regimento Interno, que dispõe que a decisão desta Presidência seja 
colocada em votação em Plenário. 

Minha questão de ordem é esta: que o Plenário seja consultado se o 
requerimento de votação nominal do requerimento do Deputado 
Antônio Carlos Andrada deve ser votado ou não. Sabemos que o 
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Regimento Interno estabelece, nos arts. 166, 167 e 168, o direito 
de recorrer ao Plenário. Gostaria que essa matéria fosse deliberada 
pelo Plenário, não como deliberação isolada, monocrática de V. Exa., 
mas que o Plenário se manifestasse. Acho que é a forma mais correta 
de tratarmos uma matéria legislativa. 

Hoje, estamos tendo este embate, Sr. Presidente; daqui a três anos, 
Patrus Ananias será o Governador de Minas Gerais e talvez 
estejamos em lados diferentes. Então, este Deputado, ou, quem 
sabe?, o Deputado Rogério Correia, poderá estar no lugar de V. Exa., 
presidindo esta Casa. Vemos que as pessoas passam, as idéias não, 
como citei no caso de 2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada. 
Teremos aqui uma Presidência e um Governador do PT. 

Então, quero, conforme estabelece o Regimento Interno, que o 
Plenário seja ouvido nesta decisão de V. Exa. Nem vamos fazer 
encaminhamento do processo de votação. Entendo ser necessária 
uma consulta imediata e rápida ao Plenário. V. Exa. tem sempre se 
portado de forma democrática na condução dos trabalhos, como já 
tive oportunidade de elogiar. Acho que a Presidência de V. Exa. é um 
marco na Assembléia, um grande diferencial, só engrandece a Casa, 
só merece destaque. 

Acho que não podemos, por uma questão conjuntural, imediata, 
atropelar o Regimento Interno. 

Meu recurso é este: que o Plenário seja ouvido, que os Deputados 
se manifestem e que conheçamos em Plenário - que fique registrado 
em ata - o nome dos Deputados que querem dar a conhecer seu voto 
ao requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada. Que todos 
saibam como votam os Deputados nesta Casa. Uma eventual 
composição não pode ser determinante para que o Regimento Interno 
fique ao bel-prazer de alguém. 

Considero a decisão ideológica, já deduzindo que estamos querendo 
obstruir, retardar a votação, ou seja, protelar a decisão final da 
Assembléia. 

Que o Plenário seja ouvido, por ser o processo mais democrático 
para qualquer votação. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Durval 
Ângelo que a decisão foi tomada com base em jurisprudências 
anteriores, por coincidência criadas por Mesas de que V. Exa. fez 
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parte. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do Deputado Antônio 
Carlos Andrada. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai fazer o processo 
de verificação pelo processo eletrônico. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados, houve 1 voto em 

"branco", totalizando 39 votantes. Está aprovado o requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada. Com a aprovação do requerimento 
do Deputado Antônio Carlos Andrada, ficam prejudicados os 
requerimentos de inversão de preferência dos Deputados Rogério 
Correia, Weliton Prado e Laudelino Augusto e das Deputadas Jô 
Moraes e Maria Tereza Lara. 

Declarações de Voto 
O Deputado Neider Moreira- Meu voto é "sim", Sr. Presidente. 
O Deputado Rogério Correia - Nós, da Bancada do PT, 

manifestamos nossa opinião, abstendo-nos de votar. Afinal, aprovar o 
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada seria impedir a 
discussão dos outros substitutivos, que não tiveram o conhecimento 
dos Deputados. 

Uma coisa está clara. O Governador Aécio Neves insiste em aprovar 
o tarifaço em Minas Gerais. Estranho que ele tenha feito um desafio 
aos Deputados Estaduais do PT para ajudá-lo em Brasília. Ora, não 
podemos estar em Brasnia. Fomos eleitos para estar aqui. O 
Governador é que ainda não entendeu que já saiu de Brasília e que 
deveria estar governando Minas. Vive lá, solicitando do Governo Lula 
verba para isso e para aquilo. É um direito, é salutar, mas é preciso 
que governe nosso Estado sem a voracidade de criar taxas e mais 
taxas. Isso muito nos estranha. 

Se quer que discutamos a reforma tributária com o Governo Federal, 
nós o faremos. Tenho conversado com o relator, Deputado Virgílio 
Guimarães, com os Deputados Federais do PT e com os Senadores. 
Todos estão querendo votar a reforma tributária porque é importante 
não só para o Governo Federal, mas para o País e para todos os 
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Estados. 

Minas Gerais certamente ganhará com isso. O Governador Aécio 
Neves sabe disso. Acho que há aí uma dose de ingratidão. 

Sabe muito bem que sem a aprovação da reforma tributária Minas 
Gerais não terá condição de ter ano que vem os cerca de 
R$1.000.000.000,00, sem falar na reforma previdenciária. Portanto, é 
claro que a prioridade do PT é a aprovação do que alivie os cofres do 
Estado. A previsão de déficit de R$1.400.000.000,00, com a 
aprovação da reforma previdenciária, da reforma tributária e com o 
crescimento econômico já anunciado, que começou no Brasil graças à 
política do Governo Federal de enfrentamento dos problemas - coisa 
que não foi feita pelo Governo anterior, do Presidente Fernando 
Henrique -, evidentemente trará para o ano que vem um acréscimo 
orçamentário que fará com que o Governador Aécio Neves não 
governe o Estado no vermelho, como governou durante este primeiro 
ano e como governou Itamar Franco durante os quatro anos de seu 
mandato, graças à política de terra arrasada do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Portanto, nós, do PT, evidentemente estamos 
ajudando o Governo do Estado. 

Gostaria de propor ao Governador Aécio Neves que suspenda o 
"tarifaço", ainda que seja temporariamente. Que o repense, que durma 
com mais tranqüilidade esta noite, este fim de semana. Até lá, a 
Oposição fará obstrução. Pense no nosso povo e suspenda o 
"tarifaço", para que nos concentremos, como deseja, na reforma 
tributária. 

Colocamo-nos à disposição para ir com o Governador até os nossos 
Ministros, os nossos Deputados Federais, os nossos Senadores da 
República do PT e dos partidos aliados. Creio que também podemos 
contar com o PL, que é da base aliada do Governo Lula, com o PTB, 
com o PMDB e com todos os partidos que compõem a base aliada 
aqui e lá. Vamos unir esforços para que a reforma tributária dê ganhos 
reais para Minas Gerais. Esta é a proposição que fazemos ao 
Governador Aécio Neves, até para que não tenha a má impressão de 
que estamos fazendo oposição por oposição; de forma alguma. 

Estamos convencidos de que não é necessária a voracidade da 
criação de taxas. O 'tarifaço" não é necessário em Minas Gerais. A 
reforma tributária está bem encaminhada. Até concordo com o 
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Governador que poderia ser melhor para Minas Gerais. É claro 
que ele, como Governador do Estado, e nós, como mineiros, 
queremos cada vez mais aportes de finanças para o Estado. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Sr.Deputado, acabou o 
tempo. 

O Deputado Rogério Correia - Já termino, Deputado Alberto Bejani. 
Agradeço a V. Exa. por não ter votado esse requerimento para facilitar 
o ''tarifaço" do Governador. V. Exa. está de parabéns; é da base do 
Governo e poderá nos ajudar. Somos solidários, mas a solidariedade 
que prestamos ao Governador Aécio Neves não tem sido 
correspondida. Critica a Bancada do PT, critica o Governo Lula, mas 
pede o dinheiro da reforma tributária, faz um certo jogo duplo. 

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Sr. Presidente, o tempo se 
esgotou. Essa "enjoeira", essa ladainha está aqui há um ano. Venceu 
o prazo do ilustre Deputado. Vamos cumprir os prazos regimentais. Já 
estamos cansados dessa "enjoeira" e dessa ladainha sua aqui o ano 
inteiro; pára com isso! 

O Deputado Rogério Correia - Agradeço o aparte do Deputado Zé 
Maia, embora discorde de seu conteúdo. Não é ladainha. Ladainha 
são os ''tarifaços". O povo está cheio dos "tarifaços". 

Deputado Zé Maia, ladainha dos "tarifaços" realmente é algo que 
nos assusta, pois há muita tarifa e taxa. Como não temos muita 
consciência do substitutivo e das emendas, pode ser que haja 
aumento de novas taxas e criação de novas tarifas e novos impostos. 

Deputado Alberto Bejani, V. Exa. está de parabéns. Peço ao 
Presidente Mauri Torres que, evidentemente, depois de escutarmos o 
Deputado Alberto Bejani, encerre esta prolongada reunião, pois já são 
13h57min. É preciso que se inicie a reunião ordinária. Além disso, que 
V. Exa. não emende uma reunião com a outra, como ontem, sem que 
haja a recomposição de quórum a partir das 14 horas. 

Agradeço a condescendência de V. Exa. com a minha declaração de 
voto coletiva, pois vários Deputados não a quiseram fazer. Muito 
obrigado, Sr. Presidente e Deputado Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, justifico que, ao chegar 
em foro, como encerrou imediatamente a votação, não consegui votar. 
Naturalmente cuidava de afazeres do parlamento. Declaro que o meu 
voto é favorável ao requerimento do Deputado Antônio Carlos 
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Andrada. 

É claro que temos a nossa posição. Há pouco vi o Deputado Rogério 
Correia dizer que o Governador Aécio Neves irá a Brasília para falar 
com o Presidente Lula, a fim de arranjar dinheiro. Há um problema, 
pois talvez o Governador Aécio Neves não encontre o Presidente 
Lula, pois este vive viajando. Então, é preciso avisar o dia em que o 
Presidente estará no Brasil, para que o Governador vá a Brasília. Se 
há encarnações passadas, acredito que o Presidente Lula deve ter 
sido aeromoço ou aeromoça, como queiram. Na verdade, não pode 
ver um aeroporto que embarca. Aí indagam-lhe: Vai para onde? Não 
sei, pois quero é voar! 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reun1ao, a 

Presidência a encerra, convocando as Deputadas e os Deputados 
para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do 
dia já publicada, e para a reunião especial também de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

• - Sem revisão do orador. 

ATA DA 272 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 

4/11/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, Adalclever Lopes e Laudelino Augusto, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Laudelino Augusto, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina à discussão e votação de proposições da 
Comissão e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Robson 
Braga de Andrade, Presidente do Sistema FIEMG e Domingos Xavier, 
publicados no "Diário do Legislativo" de 30/1 0/2003; e Renato César 
do Nascimento Santana, Diretor-Geral do DER-MG, publicado no 
"Diário do Legislativo" de 31/10/2003. O Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
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relatores citados a seguir: Projeto de Lei no 361/2003, no 2° turno 
(Deputado Djalma Diniz) e Emenda no 1, apresentada em 1° turno, ao 
Projeto de Lei no 584/2003 (Deputado Gil Pereira). Passa-se à 3• Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Carlos 
Andrada, em que solicita seja realizada audiência pública no Município 
de Leopoldina para debater, com a Companhia Leopoldina -
Cataguases e os 62 municípios atendidos por ela, o acesso dos 
referidos municípios ao Programa de Eletrificação Rural em Minas 
Gerais; e Célio Moreira, em que solicita seja realizada audiência 
pública para discutir os contratos em andamento de concessão de 
transportes coletivo intermunicipal de passageiros no Estado e sejam 
convidados representantes das empresas 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 novembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Gil Pereira 

Adalclever Lopes. 
ATA DA 23• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 11/11/2003 
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Leonardo Moreira, Rogério 
Correia e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Célio Moreira e Ermano Batista. 
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 apurar denúncias de exploração florestal em área 
de preservação ambiental sem a devida autorização, nos Municípios 
de São João do Manteninha e Nova Belém; e a apreciar a matéria 
constante da pauta. A Presidência registra a presença do Sr. Marcos 
César Ferreira, técnico do IEF; da Sra. Daniela Gomes de Assis, 
Procuradora do IEF, e do Sr. Antônio César de Oliveira, assessor da 
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diretoria do IEF, representantes do Sr. Humberto Candeias 
Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF. Passa-se à 2• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é 
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 843/2003. 
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 1.773/2003. 
Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Alberto 
Bejani, em que pede sejam solicitadas à Promotoria Especializada do 
Meio Ambiente - CAO-MA - providências para a apuração do corte de 
árvores de madeira nobre em áreas de preservação ambiental, sem a 
devida autorização, nos Municípios de São João do Manteninha e 
Nova Belém; Leonardo Moreira, em que pede sejam encaminhadas as 
notas taquigráficas desta reunião à Promotoria Especializada do Meio 
Ambiente - CAO-MA -; e Doutor Ronaldo, em que solicita a realização 
de reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais para se dar prosseguimento à 
apuração de denúncias de exploração florestal em áreas de 
preservação ambiental, sem a devida autorização, nos Municípios de 
São João do Manteninha e Nova Belém. O Presidente destina esta 
parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o 
assunto objeto desta reunião e, na qualidade de autor do 
requerimento que motivou a realização da reunião, faz suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Leonardo Moreira - Biel Rocha. 
ATA DA 25• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 11/11/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil 

Pereira, Padre João e Ana Maria Resende, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro 
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Silva, José Henrique, Laudelino Augusto, Maria José Haueisen. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Padre João, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a conhecer e discutir a situação das Escolas Famílias Agrícolas no 
Estado de Minas Gerais e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: fax da Sra. Evina Teixeira da Cruz, Presidente da 
Associação Mineira da Escolas Famílias Agrícolas - AMEFA -, 
agradecendo o convite e indicando o Sr. Aibes Inácio Lopes para 
representá-la na reunião; Ofício no 2.849/2003, do Sr. José Ivo 
Vannuchi, Chefe da Assessoria para Assuntos Parlamentares do 
Ministério da Fazenda, publicado no "Diário do Legislativo" de 
4/11/2003; e comunicação do Deputado Luiz Humberto Carneiro ao 
Presidente desta Casa, publicada no "Diário do Legislativo" de 
5/11/2003. A Presidência registra a presença dos Srs. Gilberto José 
Rezende dos Santos, Subsecretário de Administração do Sistema da 
Educação, representando a Secretária de Estado da Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia; Aibes Inácio Lopes, Vice-Presidente da 
AMEFA; João Batista Magnami, Coordenador Pedagógico da AMEFA; 
e Dario Magno de Miranda Maia, Assessor Econômico e 
representante do Presidente da EMATER-MG, que são convidados a 
tomarem assento à mesa. A Presidência registra, ainda, a presença 
de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, Arcebispo da Diocese de 
Mariana; dos Srs. Gilberto Araújo Brito, monitor da Escola Família 
Agrícola de Jequeri; e Sidnei Chaves, Prefeito Municipal de 
Conselheiro Pena, os quais são convidados, também, a tomarem 
assento à mesa. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são 
aprovados os Requerimentos nos 1.777/2003, do Deputado Doutor 
Ronaldo, e 1.781/2003, do Deputado Doutor Viana. A Presidência 
transforma a reunião em reunião especial, com a finalidade de se 
conhecer e discutir, em audiência pública, a situação das Escolas 
Famílias Agrícolas no Estado. O Deputado Padre João, autor do 
requerimetno que originou a audiência, tece considerações iniciais, e, 
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a seguir, os convidados fazem expos1çao sobre o tema e 
respondem às perguntas formuladas pelos debatedores, 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, 18 de novembro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Padre João - Ana Maria Resende - Doutor 

Viana. 
ATA DA 29" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS, EM 12/11/2003 
Às 9h11 min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Durval Ângelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros 
da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Cecília 
Ferramenta. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Durval Ângelo, 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 discutir e votar proposições da Comissão e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. 
José Francisco da Silva, Ouvidor da Polícia; publicado no "Diário do 
Legislativo" do dia 7/11/2003; Marcílio Alves, Presidente da Câmara 
Municipal de Governador Valadares; e Antônio Marcos Pereira, 
Presidente do SINDPOL, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 
8/11/2003. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Deputados Durval Ângelo e Roberto Ramos, solicitando a 
realização de audiência pública na Câmara Municipal de Governador 
Valadares, com a presença do Juiz e do Promotor de Justiça da Vara 
de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares, para 
obter esclarecimentos sobre possível prática de tortura contra o preso 
Fabrício Martins Rodrigues, e seja feita visita à Penitenciária 
Francisco Floriano, naquele município; Roberto Ramos, em que 
solicita sejam enviados ofícios ao Chefe da Polícia Civil, à Ouvidoria 
de Polícia e à Promotoria Especializada de Direitos Humanos 
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solicitando providências em face das denúncias com relação a 
crime de tortura que teria sido praticado por detetives lotados na 
delegacia regional de lpatinga; e Chico Simões, em que solicita seja 
enviado ofício ao Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais solicitando 
providências para que viabilize a instalação de uma Delegacia 
Especializada de Atenção à Mulher no Município de Governador 
Valadares. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os Srs. 
Chico Ferramenta e Maurinho Zanoni, respectivamente Prefeito 
Municipal e Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
Municipal de Governador Valadares, os quais apresentam denúncias 
contra policiais civis lotados na Delegacia Regional de Polícia de 
lpatinga, 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, 19 de novembro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Mauro Lobo 

ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 12/11/2003 
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Mauro Lobo, Chico Simões, José Henrique, 
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 
Adalclever Lopes e Leonardo Moreira. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião 
Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. Mário Mamede, Secretário Adjunto 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos; Luis André Muniz, 
Superintendente de Administração e Finanças da Agência Nacional de 
Águas; Olindo Assis Filho, da Fundação Oswaldo Cruz, publicados no 
"Diário do Legislativo" do dia 7/11/2003; Amilcar Martins, Presidente 
da Fundação João Pinheiro; José Júlio Pallone, Gerente da Agência 
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Gutierrez da CEF, publicados no "Diário Legislativo" do dia 
8/11/2003, e Miguel Corgosinho, em que encaminha trabalho de sua 
autoria intitulado " O Fim do Capitalismo em um Big Bang 
Tecnológico", para análise desta Comissão. O Presidente acusa o 
recebimento do Projeto de Lei no 607/2003, no 1° turno, e comunica 
que designou o Deputado Doutor Viana para relatá-lo. Passa-se à 1 a 

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O 
Presidente faz retirar da pauta os Projetos de Lei nos 647, 801 e 
1.008/2003, por não cumprirem pressupostos regimentais. O 
Deputado Doutor Viana, na qualidade de relator das emendas 
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei no 1 .079/2003, conclui 
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo no 2 e pela 
rejeição das Emendas de nos 3 a 14, esclarece que, com a aprovação 
do Substitutivo no 2, ficam prejudicadas as Emendas nos 1 e 2, por 
terem sido contempladas no substitutivo. Após discussão e votação, 
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, 
no 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 583/2003 (relator: Deputado Chico 
Simões); 838/2003 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em virtude 
de redistribuição), e pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei 
n°s 179/2003 na forma do Substitutivo no 2, da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial, e pela rejeição do Substitutivo no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado José 
Henrique); 679/2003 na forma do Substitutivo no 2 (relator: Deputado 
Chico Simões); 867/2003 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Mauro Lobo, em virtude 
de redistribuição); 916/2003 na forma do Substitutivo no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado José Henrique) 
e 930/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado Chico Simões). Os pareceres 
sobre os Projetos de Lei n°s 397, 1.018, 1.006 e 1.007/2003, no 1 o 
turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo 
regimental pelos respectivos relatores, Deputados Sebastião Helvécio, 
Mauro Lobo e José Henrique. Na fase de discussão do parecer do 
relator, Deputado Ermano Batista, que conclui pela aprovação do 
Projeto de Lei n° 890/2003, no 1 o turno, com as Emendas n°s 3 e 4, da 
Comissão de Constituição e Justiça, as Emendas n°s 5 e 6, da 
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Comissão de Administração Pública, a Emenda n°7 e a 
Subemenda no 2 à Emenda no 2, e pela rejeição da Emenda no 1 e da 
Subemenda n° 1 à Emenda no 2, o Presidente defere o pedido de vista 
do Deputado Chico Simões. Os Projetos de Lei nos 1.026 e 
1.101/2003 são retirados da pauta, atendendo-se, respectivamente, a 
requerimentos dos Deputados Ermano Batista e Sebastião Helvécio, 
aprovados pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, 
amanhã, às 11 horas, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - Sebastião Helvécio. 

ATA DA 15• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 12/11/2003 

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 
Marília Campos, membro da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, a Deputada Marília Campos, no exercício da Presidência, 
declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso 111, do 
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão 
presente. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, 
em audiência pública, a situação dos servidores que atuam no setor 
de saneamento, esgoto, captação e distribuição de água no Estado. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os seguintes 
convidados: Srs. Carlos Calazans, Delegado Regional do Trabalho; 
Anemar Pereira Amaral, Procurador-Chefe Substituto do Ministério 
Público do Trabalho; Juarez Amorim e Ricardo Augusto Simões 
Campos, respectivamente Diretor de Operações Metropolitano e 
Secretário-Geral da Presidência da COPASA-MG; José Maria dos 
Santos, Presidente do SINDÁGUA; Maurício Pereira de Jesus, Diretor 
do SAEMG, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidente faz suas considerações iniciais, na condição de autora do 
requerimento que deu origem ao debate, e 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 
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agradece a presença dos convidados, dos demais presentes, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente - André Quintão - Marília Campos. 

ATA DA 13" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 13/11/2003 

Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, Laudelino Augusto e Domingos Sávio 
(substituindo este ao Deputado José Milton, por indicação da 
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Célio Moreira e Leonardo Moreira. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, 
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 obter informações sobre o não-atendimento às vítimas na lagoa da 
PETROBRÁS, Município de lbirité, e a debater as condições 
ambientais da referida lagoa. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto, em que 
solicita seja realizada audiência pública na cidade de ltajubá, com a 
finalidade de conhecer e discutir os projetos e alternativas para a 
eliminação das enchentes que atingem os municípios integrantes da 
bacia do rio Sapucaí; e Chico Simões, em que solicita seja enviado 
ofício ao Secretário do Meio Ambiente com vistas à obtenção de cópia 
do convênio celebrado entre o IEF e a CENIBRA para o 
desenvolvimento do Programa de Fomento Florestal, bem como de 
informações sobre a doação de veículos da CENIBRA para o IEF. Em 
seguida, a Presidência registra a presença dos Srs. Antônio Pinheiro 
Júnior, Prefeito Municipal de lbirité; Ten. Cel. Hélvio Cristo Moreira e 
Rogério Aparecido Soares Ribeiro, respectivamente Subcomandante 
Operacional e Analista de Projetos de Prevenção a Incêndio do Corpo 
de Bombeiros Militar; Hegel José Bernardes, Gerente de Segurança 
do Meio Ambiente e Saúde da PETROBRÁS; e Geraldo de Assis, 
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Chefe de Gabinete do IGAM, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dinis 
Pinheiro, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

Leonardo Quintão. 
ATA DA s• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 13/11/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana 

Maria Resende e os Deputados Adalclever Lopes, Leonídio Bouças, 
Sidinho do Ferrotaco e Weliton Prado, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Maria Tereza Lara e 
os Deputados Antônio Júlio, Dalmo Ribeiro Silva, Ermano Batista, 
Gilberto Abramo, lvair Nogueira, José Henrique, Leonardo Quintão e 
Zé Maia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Leonidio Bouças, 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 debater a Resolução da Secretaria 
da Educação no 452, de 3/11/2003, que estabelece critérios e 
condições para a indicação de candidatos ao cargo de Diretor e à 
função de Vice-Diretor de escola estadual. O Presidente destina esta 
parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o tema. 
Registra-se a presença da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária 
da Educação, e dos Srs. Marcelo Dias Guimarães, Presidente da 
Associação de Pais de Alunos de Betim; José Ivan, Diretor do Sind-
UTE, e José Carlos Macedo de Oliveira, representando um colegiado 
de Diretores das Superintendências de Monte Carmelo e Uberlândia, 
os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente 
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concede a palavra à Deputada Maria Tereza Lara e ao Deputado 
lvair Nogueira, dois dos autores do requerimento que deu origem ao 
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra 
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. 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, 19 de novembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado - Sidinho do Ferrotaco. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
EMENDAS APRESENTADAS AO PROJETO DE LEI W 1.004/2003, 

NA 101• REUNIÃO ORDINÁRIA 
EMENDA N°6 

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art ..... - O Poder Executivo, no prazo de noventa dias contados da 

publicação desta lei, procederá à desapropriação das ações de 
propriedade da Solaris Company Limited, integrantes do capital social 
da Companhia Mineradora de Minas Gerais- COMIG.". 

Sala das Reuniões, de setembro de 2003. 
Rogério Correia 

EMENDA N°7 
Dê-se ao inciso IV do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° ~ ..................................................................... . 
IV - o beneficiamento, a industrialização, a exploração e qualquer 

outra forma de aproveitamento econômico de substância mineral;". 
Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2003. 
Laudelino Augusto 

EMENDA N°8 
Dê-se ao parágrafo único do art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3o- ................................................................................. . 
Parágrafo único - A CODEMIG sucederá, em virtude da 

incorporação, para todos os efeitos, as entidades arroladas no "caput" 
deste artigo em todos os direitos e obrigações, exceto nos passivos da 
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CODEURB.". 
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2003. 
Laudelino Augusto 

EMENDA N°9 
Dê-se ao inciso VIl do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ............................................................................... . 
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VIl - a administração direta de bens dominicais do Patrimônio do 
Estado.". 

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2003. 
Laudelino Augusto 

EMENDA No 10 
Acrescente-se ao art 2° o seguinte inciso: 
~rt.~- ..................................................................... . 
... - a promoção de estudos e projetos, implantação e operação de 

áreas industriais planejadas, em locais estratégicos econômica e 
socialmente, respeitados os planos diretores municipais e as 
exigências ambientais.". 

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2003. 
Laudelino Augusto 

EMENDA N° 11 
Dê-se ao inciso I do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ................ . 
I - a contratação ou execução de projetos, obras, serviços e 

empreendimentos de interesse do desenvolvimento do Estado, afetas 
à sua área de atuação;". 

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2003. 
Laudelino Augusto 

EMENDA N° 12 
Acrescente-se ao art. 2° o seguinte parágrafo único: 
"Art. 2°- ......................................................................... . 
Parágrafo único - As atividades previstas nos incisos IV, V e VI 

somente poderão ter sua responsabilidade delegada a terceiros 
mediante prévio estudo de viabilidade técnica, econômica e social e 
expressa autorização legislativa.". 

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2003. 
Laudelino Augusto 

EMENDA Na 13 



1307 
Suprima-se do art. 4° a expressão "administração do patrimônio 

imobiliário". 
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003. 
Biel Rocha 
Justificação: A administração do patrimônio imobiliário do Estado 

não pode ser delegada a terceiros, uma vez que o próprio projeto de 
lei em exame em momento algum prevê qualquer forma de controle 
estatal ou pela sociedade sobre esse patrimônio público, o que poderá 
acarretar-lhe prejuízos. 

EMENDA N° 14 
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 5°: 
"Art. 5°- .............. . 

Parágrafo único - O Estado dirigirá as atividades da CODEMIG de 
modo a atender ao interesse público. 

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003. 
Biel Rocha 
Justificação: Entendemos que o Estado deverá gerir as atividades 

da CODEMIG de modo a que seja assegurado o cumprimento dos 
objetivos relacionados no art. 2°, sempre voltados para o primordial 
interesse público, o que implica a efetiva direção estatal das 
atividades da companhia. 

EMENDA N° 15 
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 2°: 
Art. 2°- ............. . 

Parágrafo único - Na realização dos contratos previstos neste art. a 
CODEMIG observará a legislação federal sobre licitações e sobre 
concessões de serviços públicos, inclusive na alienação de ações da 
Companhia. 

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003. 
Biel Rocha 
Justificação: Para a preservação do interesse público, haja vista que 

nos contratos a serem feitos pela CODEMIG estarão, pelo próprio 
disposto no art. 2°, a realização de projetos, obras, serviços e 
empreendimentos, entendemos ser de extrema necessidade que os 
mecanismos previstos na legislação federal sobre licitações e 
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concessões sejam observados. O objetivo é assegurar a aferição 
da melhor proposta e proporcionar mecanismos de controle na 
execução dos projetos pela sociedade, de modo que sejam sempre 
alcançadas as metas que melhor atendam ao interesse da sociedade. 

EMENDA N° 16 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art. ... - É vedada a realização de contratos com empresas ou 

sociedades das quais os acionistas da CODEMIG também possuem 
participação societária.". 

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003. 
Biel Rocha 
Justificação: O objetivo desta emenda é não permitir que a 

CODEMIG realize ajustes contratuais nos quais figurem como sócios 
acionistas da própria CODEMIG, evitando-se, assim, uma relação 
promíscua entre o público e o privado. 

EMENDA N° 17 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art .... - A responsabilidade subsidiária pelas obrigações assumidas 

pela CODEMIG será atribuída ao Estado e aos acionistas privados, na 
medida da participação societária de cada qual.". 

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003. 
Biel Rocha 
Justificação: De acordo com a legislação pertinente, ao Estado 

caberia responder subsidiariamente e sozinho por todas as obrigações 
assumidas pela Companhia. Entendemos ser necessário atribuir 
também aos demais acionistas a responsabilidade pelas obrigações 
assumidas e eventualmente inadimplidas. 

EMENDA N° 18 
Dê-se ao inciso 111 do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ... 
111 - a pesquisa e a lavra do minério em qualquer parte do territótio 

nacional e do exterior;". 
Fábio Avelar 

EMENDA N° 19 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art .... - Até que a CODEMIG esteja devidamente estruturada e em 

perfeito funcionamento, nenhum funcionário da CDI-MG e da 
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TURMINAS será dispensado em decorrência da incorporação das 
empresas.". 

Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: Conforme proposto, os objetivos da CODEMIG são 

bastante amplos e, assim, necessitarão de corpo técnico qualificado e 
experiente como o existente na CDI-MG e TURMINAS. Os 
funcionários que não se enquadrarem imediatamente nas suas 
atividades e funções atuais poderão e deverão ser remanejados para 
outras áreas de atuação da nova empresa. 

O corpo técnico da CDI-MG atualmente é composto por 40 
funcionários efetivos e 6 terceirizados. Desse total, 6 estão em cargos 
de comissão (Assessores e Gerentes de Departamento), 19 são 
técnicos de nível superior e 21 são de nível médio e apoio, com média 
superior a 22 anos de casa, tendo dedicado uma vida pela empresa e, 
conseqüentemente, pelo desenvolvimento do Estado. 

Isso pode ser atestado pela implantação de mais de 2.000 empresas 
nos mais de 50 distritos industriais projetados e construídos pela CDI-
MG em Minas Gerais, gerando, sobretudo, mais de 200 mil empregos 
diretos. 

Ainda contribuindo sobremaneira para o aumento das receitas de 
ICMS e de outras empresas do Estado, como CEMIG, COPASA-MG 
entre outras, além do ordenamento tísico urbano das cidades onde as 
empresas se instalaram. 

Convém destacar que nos Distritos Industriais da CDI-MG estão 
instaladas empresas de todos os portes, entre elas: FIAT, 
AÇOMINAS, Souza Cruz, CENIBRA, Mercedes-Benz, Camargo 
Correa, IVECO, Stolla do Brasil, LATASA, Rexam (ex American 
National Can ), FOSFÉRTIL, Dupont do Brasil, etc., tudo fruto do 
abnegado trabalho dos técnicos da CDI-MG. 

Por tais razões, a incorporação proposta no projeto de lei em 
epígrafe não pode servir de pretexto para que a CODEMIG seja 
privada de quadro técnico qualificado e perfeitamente treinado para 
assumir os objetivos da nova empresa. 

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.158/2003 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

~------------~------------~ 



1310 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe 
tem por escopo seja instituído o Dia Estadual da Mulher do Campo, a 
ser celebrado anualmente em 15 de outubro. 

Nos termos regimentais, a proposição foi apreciada preliminarmente 
pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu parecer 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Compete agora a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao 
mérito, conforme dispõe o art. 102, IX, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A mulher do campo, embora seja responsável por significativa 

parcela da produção de alimentos, ainda não recebeu de nossa 
sociedade o reconhecimento e a consideração merecidos. 

Com efeito, cada vez mais elas vêm assumindo posição de 
destaque no meio rural, ainda que geralmente não sejam 
reconhecidas legalmente pela função. Por conseqüência, raramente 
têm acesso aos créditos de financiamento inerentes à produção 
agrícola, o acesso à educação e aos programas de extensão rural. 

A apresentação do projeto de lei sob análise vai ao encontro dos 
movimentos de valorização dessas trabalhadoras, especialmente ao 
chamado Marcha das Margaridas. Ocorrido em agosto último, reuniu 
40 mil mulheres do campo de todo o País, que reivindicavam melhoria 
do salário, reforma agrária justa e, principalmente, combate à 
discriminação da mulher e à violência no campo. 

Essa relataria entende que a instituição de data alusiva a essa 
classe de mulheres constitui legítima e oportuna forma de se lhe 
prestar reconhecimento público pela importância de seu trabalho. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.158/2003. 
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente- Padre João, relator- Ana Maria Resende. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 97/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto em tela tem 
como objetivo incluir na categoria de consumidores residenciais os 
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condomínios residenciais para efeito de tarifação dos serviços 
prestados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA-MG -e dá outras providências. 

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentou. 

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Administração Pública, que opinou pela rejeição da matéria. 

Em seguida, em decorrência de requerimento de autoria da 
Deputada Maria Tereza Lara, foi a proposição encaminhada à 
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que opinou 
por sua aprovação com a Emenda no 1 ao Substitutivo no 1 , da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição que ora examinamos objetiva alterar os critérios para a 

cobrança de tarifas relativas ao serviço de abastecimento de água 
prestado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA-MG. Pretende-se, conforme o art. 1 o do projeto, acrescentar 
os condomínios residenciais à categoria de consumidores, alterando a 
estrutura de categoria de consumidores da COPASA-MG. 

Oportuno anotarmos, a exemplo das Comissões anteriores, que 
tramitou nesta Casa o Projeto de Lei no 1.543/2003, com idêntico 
objetivo. 

Ocorre que a proposição, como argumenta o autor, busca corrigir 
uma injustiça que vem sendo praticada contra os condomínios 
residenciais, visto que, no atual sistema de cobrança da tarifa de água 
e esgoto por serviços prestados por aquela empresa, não é levado em 
conta o real consumo aferido pelo hidrômetro do condomínio quando 
este apresenta medição inferior a 1Om3 por unidade. Cobra-se, nestes 
casos, o consumo mínimo por unidade, e não a água efetivamente 
consumida. 

Assim, como demonstra o autor, o consumo mínimo de água nos 
condomínios é apurado multiplicando-se o número de unidades por 
1Om3. Estabelece-se uma estimativa de consumo, muitas vezes, irreal. 
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Como os condomínios terão de pagar necessariamente por esse 
mínimo, haverá sempre a possibilidade de desperdício, pois o 
condomínio se sente estimulado a consumir mais para não ter de 
pagar pelo que não consumiu, o que se nos afigura um contra-senso. 

A COPASA apóia-se nos Decretos n°s 32.809, de 1991, que 
regulamenta os serviços de água e esgoto, e 33.611, de 1992, que 
estabelece normas gerais de tarifação no âmbito da Companhia. O 
seu art. 15 estabelece: 

"Art. 15 - A conta mínima de água resultará do produto da tarifa 
mínima pelo consumo mínimo por economia, observadas as 
qualidades de economia por categoria e o serviço utilizado pelo 
usuário. 

Parágrafo único - O volume mínimo, para fins de tarifação, por 
economia, não será inferior a 1 O metros cúbicos mensais, para todas 
as categorias". 

A situação se agrava à medida que nos aprofundamos na legislação. 
Com efeito, o art. 82 do mencionado decreto determina que a fixação 
da tarifa mínima incide, também, sobre os imóveis desocupados (grifo 
nosso). Ou seja, até quem não consome, paga. Não devemos nos 
esquecer, ainda, que, em muitos condomínios de salas comerciais, 
onde o consumo de água é mínimo, pois o consumo se resume à 
descarga e ao lavabo, é aplicada a mesma política tarifária, sendo a 
Companhia remunerada por um serviço que não é efetivamente 
prestado. 

E ainda, se não bastasse, temos a tarifa de esgoto, que é cobrada 
nos termos do art. 24 do referido decreto, calculada com base em 
100% da tarifa de água. Dessa forma, como muito bem ilustrou a 
Comissão de Constituição e Justiça, se de uma unidade desocupada 
de um condomínio se cobra o consumo mínimo de água eqüivalente a 
10m3

, pagar-se-á pelos serviços de esgoto, também não utilizados, o 
mesmo valor, duplicando-se a injustiça cometida. 

Assim, pelas razões arroladas, entendeu a douta Comissão de 
Constituição e Justiça acolher a proposição e apresentou o 
Substitutivo n° 1 na intenção de aprimorá-la, determinando de forma 
clara que o preço da tarifa de água cobrada dos condomínios seja 
fixado com base no efetivo consumo. Da mesma forma entendeu a 
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que, 
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analisando a matéria quanto ao mérito, a considerou oportuna e 
apresentou a Emenda n° 1 ao substitutivo citado, com vistas a ampliar 
o benefício a outras classes de consumidores. 

Por tais considerações, entendemos que o projeto em foco, com as 
alterações promovidas pelas Comissões anteriores, merece nossa 
acolhida, uma vez que se encontra em consonância com a realidade 
atual de nossa sociedade e faz justiça a grande parcela da população 
de nosso Estado, além do que, pela ótica financeiro-orçamentária, não 
gera repercussão. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

97/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1 da Comissão de 
Constituição e Justiça, acrescido da Emenda no 1, da Comissão de 
Defesa do Consumidor e do Contribuinte. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Doutor 

Viana - Jayro Lessa - José Henrique - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 397/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite e resultante do desarquivamento 
do Projeto de Lei no 2.455/2002, a proposição em epígrafe cria as 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes- CIPA-, nas escolas 
de ensino médio da rede pública estadual. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo no 1 , que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social exarou seu parecer pela aprovação, com esse 
aperfeiçoamento. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes 
de sua competência. 

Fundamentação 
O Direito do Trabalho instituiu a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA -, constituída por representantes da empresa e dos 
empregados. Essas comissões têm apresentado excelentes 
resultados, prevenindo acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 
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Elas atuam na conscientização dos funcionários e de todos os que 
interagem com a empresa, pelas vias da orientação e da difusão de 
informações, com um enfoque preventivo e direcionado, em especial, 
aos problemas de medicina e segurança do trabalho. Com sua 
criação, registrou-se uma significativa redução do número de 
acidentes de trabalho, sendo, assim, um exemplo de sucesso a ser 
seguido. 

Nas escolas existe uma lacuna, visto que não há instituição similar. 
O projeto de lei em pauta tem por objetivo preencher esse vazio, 
espelhando-se em tal experiência e transplantando-a, "mutatis 
mutandis", para esse outro ambiente. 

Além de visar à prevenção de acidentes, a proposição original tem 
objetivos mais amplos, como o estímulo e a conscientização em 
relação à cidadania e o combate a práticas nocivas comuns nas 
escolas, como as pichações. Acima de tudo, o projeto difundirá entre 
os jovens uma cultura saudável de vida comunitária. 

É importante ressaltar que essas comissões já foram implementadas 
em outros Estados e obtiveram grande sucesso, tendo sido muito bem 
recebidas pela sociedade. Em especial, registramos o apoio de 
faculdades de Medicina, que forneceram treinamento e suporte 
técnico. 

A Comissão de Constituição e Justiça aperfeiçoou o projeto, e 
apresentou o Substitutivo no 1. São retiradas do projeto original 
impropriedades jurídicas que colidem com o princípio constitucional da 
separação dos Poderes, ao estabelecer ações específicas a serem 
implementadas pelo Poder Executivo, e, também, dispositivo que 
autoriza aquele Poder a celebrar convênios, visto que ele já tem 
competência para baixar esses atos. O substitutivo, ademais, faz a 
adequação da proposição à melhor técnica legislativa. 

Procurando avançar ainda mais, propomos o Substitutivo n° 2, 
redigido na conclusão desta peça opinativa. Ele tem como fundamento 
o Projeto Escola Segura, da Sociedade Brasileira de Pediatria, datado 
de 1998. Sua finalidade é criar normas seguras, dinâmicas e 
constantes para proteção da criança e do adolescente no ambiente 
escolar, com o objetivo de prevenir acidentes de toda e qualquer 
natureza e criar uma atitude educativa na escola. Essas normas são 
importantes, pelo fato de o ambiente escolar, incluindo as áreas de 
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lazer, constituir local de risco potencial de acidentes para o 
estudante. Todo acidente envolve três fatores: agente lesivo, vítima 
suscetível e ambiente inseguro. É importante frisar que todo acidente 
é evitável. 

Entendemos que o projeto em pauta poderá auxiliar na constituição 
de regras básicas de proteção aos alunos nas escolas. Essas normas 
deverão ser respeitadas em todas as instituições escolares públicas e 
privadas do Estado e fiscalizadas pela Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes nas Escolas- CIPAE. 

Vale ressaltar que os estudantes de faixa etária de 5 a 19 anos 
passam boa parte do tempo nas escola e que os acidentes em geral e 
a violência, que se configuram como causas externas, segundo a 
publicação "Mortalidade no Brasil 1995," editado em 1998, pelo 
Ministério da Saúde, constituem o primeiro agente de mortalidade no 
Brasil. A prevenção apresenta menor custo para o poder público e 
para a sociedade, pois os acidentes causam grande ônus bio-psico-
social e econômico para os alunos, a família, a sociedade e para o 
País. 

É imperioso dar proteção para as crianças menores e educação 
preventiva para as maiores e para os adultos, criando, por meio da 
vontade política, uma escola segura, o que contribui para um ensino 
com melhoria nos aspectos de biossegurança. 

Para atingir tal fim, esse substitutivo estatui que todos os 
estabelecimentos de ensino devem organizar e manter em 
funcionamento uma CIPAE, com o objetivo de observar as condições 
e situações de risco do ambiente escolar e arredores da escola e 
solicitar medidas para reduzir e até eliminar os riscos existentes. 
Deve, também, discutir os acidentes ocorridos e solicitar medidas que 
previnam a repetição de fatos semelhantes. 

O trabalho da CIPAE tem uma amplitude, maior, visto que deve 
extravasar os muros das escolas e atuar, também, no lar, no trânsito, 
na comunidade em geral, com o objetivo de estimular a mentalidade 
prevencionista na comunidade escolar. 

O enfoque predominante consiste em tornar as pessoas cada vez 
mais capazes e com consciência crítica para encontrar suas próprias 
alternativas, e não apenas seguir normas recomendadas de como ter 
mais saúde ou evitar a doença. 

~-----------~------------~ 
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Na CIPAE deverão estar representados todos os setores da 

escola: alunos, pais, professores e funcionários. Seus membros serão 
eleitos pela comunidade para um mandato de um ano, dando, 
democraticamente, oportunidade a todos de participarem. 

Assim, o projeto não prevê despesa com a contratação de novos 
funcionários e, por outro lado, trabalha com o engajamento dos atores 
dessa comunidade na mencionada comissão. 

Entendemos, além disso, que o projeto redundará em um melhor 
funcionamento das escolas públicas, podendo propiciar, por exemplo, 
a diminuição, ou mesmo o fim das depredações e pichações, dos 
acidentes e da violência. Assim, estimula-se a conscientização da 
comunidade escolar, e contribui-se para a constituição de uma 
coletividade crítica que conduza a maior eficiência, eficácia e 
efetividade da escola. Isso, conseqüentemente, acarretará redução 
das despesas públicas. 

Estimamos, assim, que o projeto apresentará uma repercussão 
positiva nas finanças públicas. Além de não se encontrar óbice do 
ponto de vista financeiro-orçamentário, a proposição não contraria a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar no 101, de 
4/5/2000. Por essas razões e pelo seu relevante alcance social, 
entendemos que o projeto merece prosperar nesta Casa Legislativa. 

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

Projeto de Lei n° 397/2003, na forma do Substitutivo n° 2, adiante 
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO N° 2 
Institui a política de proteção da criança e do adolescente no 

ambiente escolar. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As escolas localizadas no Estado adotarão políticas de 

proteção da criança e do adolescente no ambiente escolar, com o 
objetivo de prevenir acidentes de qualquer natureza e criar uma 
atitude educativa, por meio da instituição da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes nas Escolas- CIPAE. 

Art. 2° - As CIPAEs são compostas por integrantes da respectiva 
comunidade escolar, tendo, no mínimo: 
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I -orientador educacional; 
11 - professor coordenador de turno, sendo um por turno; 
111 -supervisor pedagógico; 
IV - representante da direção; 
V - representantes dos pais, em número mínimo de três; 
VI - representantes dos alunos, em número de um por turma; 
VIl - representante dos funcionários. 
Art. 3°- As CIPAEs têm as seguintes atribuições: 
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I - identificar e mapear os locais de risco no ambiente escolar e 
arredores; 

11 - definir a freqüência e a gravidade dos acidentes na comunidade 
escolar; 

111 -averiguar circunstâncias e causas de acidentes na escola; 
IV - planejar e recomendar medidas de prevenção e acompanhar 

sua execução; 
V - estimular o interesse em segurança na comunidade escolar; 
VI - colaborar com a fiscalização e observância de regulamentos e 

instruções relativos à limpeza e à conservação do prédio, das 
instalações e dos equipamentos; 

VIl - promover programas de prevenção de acidentes; 
VIII -promover curso de treinamento e atualização para a CIPAE; 
IX - realizar, semestralmente, estudo estatístico dos acidentes, 

divulgando-o na comunidade e comunicando ao órgão central; 
X - identificar as causas de violência no ambiente escolar. 
Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

sessenta 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, 19 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Doutor 

Viana - Mauro Lobo - Jayro Lessa -José Henrique. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 647/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei no 
647/2003 dispõe sobre a política estadual de agroindústria familiar e 
dá outras providências. 
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu 

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria 
com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. A seguir, o projeto foi 
analisado pela Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, 
que opinou por sua aprovação, com as Emendas n°S 1 e 2, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n°s 3 a 5, que 
apresentou. 

Agora vem a matéria a esta Comissão para receber parecer nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
O objetivo do projeto é a criação de uma política estadual de 

agroindústria familiar, estimulando investimentos, ampliando a renda e 
desenvolvendo ações em estreita cooperação com a União, o Estado 
e os municípios, com vistas ao desenvolvimento das unidades 
agrícolas familiares e à diminuição do êxodo rural e dos desequilíbrios 
regionais. 

Preocupado com essa questão, o autor propõe a industrialização da 
produção agrícola pelas famílias rurais como a alternativa principal de 
estímulo e de resgate da antiga dívida social de nosso País com esse 
setor da população. 

As Comissões que nos precederam aprimoraram tecnicamente o 
projeto, por meio das emendas que apresentaram. 

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, verificamos que a 
Emenda no 2, da Comissão de Constituição e Justiça, ao retirar o art. 
7°, que continha inadequações que feriam dispositivos da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, tornou o projeto mais adequado, com 
respeito à responsabilidade fiscal, pois os recursos para a execução 
da futura lei deverão ser definidos na lei orçamentária anual. Os 
recursos para a sustentação financeira do projeto serão transferidos 
individualmente ou a grupos, abrangendo programas e projetos de 
iniciativa do Governo ou de outras entidades, como cooperativas ou 
outras formas de associação legalmente constituídas. 

A Emenda no 4, da Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial, estabeleceu linhas de financiamento individual na 
forma de microcrédito, mas não especificou a origem dos recursos. 
Assim, opinamos pela sua rejeição, por ferir os ditames da 
responsabilidade fiscal. 
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Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
647/2003 no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça, as Emendas n°s 3 e 5, da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial, e pela rejeição da Emenda no 4, da 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião 

Helvécio - Mauro Lobo - José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 657/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Lei no 657/2003 
dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do grupo sangüíneo e do 
fator RH nos uniformes dos trabalhadores que menciona e dá outras 
providências. 

A proposição foi preliminarmente examinada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que sobre ela emitiu parecer favorável e lhe 
apresentou as Emendas n°s 1 a 5. 

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

Fundamentação 
A proposição determina que as empresas que operem com frota de 

veículos automotores afixem, nos uniformes dos motoristas e 
ajudantes de viagem, etiqueta contendo o grupo sangüíneo e o fator 
RH desses profissionais. A referida etiqueta deverá localizar-se na 
parte dianteira do uniforme ou camisa do funcionário. 

A medida legislativa que se pretende instituir tem o objetivo de 
proteger esses profissionais em caso de acidente de trânsito. A 
informação do tipo sangüíneo da vítima agiliza e torna eficiente o 
socorro. Em um atendimento de emergência, é fator determinante 
para evitar a morte, quando é imprescindível a transfusão sangüínea. 

A Constituição mineira, em seu art. 1 O, que trata da competência do 
Estado, determina, no inciso IX, que a exploração do serviço 
rodoviário estadual seja do Estado, desde que não transponha os 
limites do seu território. 

~-----------~------------~ 
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Em obediência a esse dispositivo foi editada a Lei no 10.453, de 

22/1/91, que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços 
públicos no Estado, estabelece o regime das empresas 
concessionárias e permissionárias e dá outras providências. 

Entretanto, a referida lei trata genericamente da concessão e 
permissão, enquanto a proposição em análise estabelece uma 
exigência específica para o serviço de transporte coletivo. 

Constatamos, pois, que o projeto está devidamente respaldado 
constitucionalmente e por legislação vigente, não encontrando óbice à 
sua tramitação nesta Casa, e tem grandes chances de transformar-se 
em lei, por ser de largo alcance social. 

Com o objetivo de aperfeiçoá-lo, a Comissão de Constituição e 
Justiça ofereceu alguns reparos ao projeto, dando nova redação aos 
arts. 1 o e 4°, suprimindo os arts. 2° e 3° e acrescentando artigo relativo 
à regulamentação da lei pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias 
contados da publicação. 

A alteração efetuada no art. 1 o justifica-se, uma vez que o termo 
"empresas" poderia ser interpretado como invasão da seara do 
transporte coletivo de passageiros, de competência dos municípios, 
sendo, pois, substituído por "concessionárias do serviço de transporte 
intermunicipal de passageiros do Estado". 

O art. 4°, por sua vez, trata da multa que deverá ser imposta aos 
infratores, erroneamente expressa em UFIRs, índice extinto, passando 
a penalidade a ser calculada em Unidades Fiscais do Estado de Minas 
Gerais - UFEMGs. 

A supressão dos arts. 2° e 3° explica-se pelo seguinte: 
O art. 2° especifica a localização da etiqueta no uniforme do 

funcionário. Uma vez que essa medida cabe ao regulamento a ser 
editado pelo Poder Executivo, a Comissão de Constituição e Justiça 
houve por bem suprimi-lo. 

O art. 3° estabelece que as empresas teriam 90 dias para 
promoverem as medidas necessárias ao cumprimento da lei. Se a lei 
deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo, com vistas à sua 
implementação e fiscalização, ocasião em que será fixado prazo para 
as empresas se adequarem às disposições da lei, o art. 3° do projeto 
perde o sentido. 

Portanto, sob a ótica da competência desta Comissão, louvamos a 
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iniciativa do autor, as alterações efetivadas pela Comissão que 
nos precedeu no exame da matéria e endossamos a idéia. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

657/2003 no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 5, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos, relatora - André 

Quintão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 801/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em epígrafe 
estabelece a política estadual de qualidade ambiental ocupacional e 
de proteção da saúde do trabalhador. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social exarou parecer pela aprovação do projeto na forma desse 
substitutivo, com a Emenda n° 1, que propôs. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes 
de sua competência. 

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta tem por objetivo, segundo a sua ementa, 

estabelecer a política estadual de qualidade ambiental ocupacional e 
de proteção da saúde do trabalhador. 

Entretanto, um projeto de lei consubstanciando política pública deve 
versar sobre princípios e diretrizes que procurem estabelecer 
determinados valores na ordem jurídica. Esses valores não deixam de 
ter um caráter cogente, ao nortear toda a ação pública e privada, 
contribuindo para a transformação da realidade política e cultural e a 
difusão de valores relevantes para a condução dos destinos sociais. 
Princípios e diretrizes não possuem o grau de concretização e 
objetivação das regras jurídicas, e a sua plena eficácia jurídica fica na 
dependência de diplomas posteriores. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o projeto original 
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é inconstitucional porque, na verdade, não dispõe somente sobre 
a política que propõe. Ao contrário, apresenta dispositivos com caráter 
de regra procedimental, como, por exemplo, dispositivos prevendo 
atribuições e ações para os órgãos do Poder Executivo e sanções 
para infração à futura lei. A Carta Política mineira concede 
competência ao parlamentar para deflagrar o processo legislativo 
referente a política pública, mas ele não pode fazê-lo, por exemplo, 
com o fim de estabelecer ações para outro Poder. 

Assim, essa Comissão apresentou o Substitutivo no 1, que 
acolhemos, limitando realmente a matéria a política pública, com 
dispositivos dotados de maior grau de abstração, que se restringem 
aos pressupostos da conduta que se pretende, futuramente, alcançar 
e que ficam na dependência da edição de comandos posteriores. 

Conseqüentemente, a avaliação da repercussão financeira depende 
de normas posteriores e fica postergada para uma fase subseqüente. 

As ações que os futuros diplomas estabelecerem poderão ter 
amplitude menor ou maior. Todavia, terão que ser enquadradas nas 
disponibilidades orçamentárias e observar os ditames da Lei 
Complementar Federal n" 101, de 4/5/2000, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Essas análises ficam, assim, adiadas. 

Todavia, podemos nos antecipar, acreditando que o estabelecimento 
de normas para melhorar a qualidade ambiental ocupacional e 
proteger a saúde do trabalhador contribuirá para maior eficiência, 
eficácia e efetividade do trabalho, implicando redução de custos. 
Assim, o projeto merece prosperar nesta Casa Legislativa. 

Finalmente, a Comissão que nos antecedeu apresentou a Emenda 
no 1, que acolhemos e que dispõe sobre o prazo para o Executivo 
regulamentar a futura lei. 

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

Projeto de Lei no 801/2003 na forma do Substitutivo no 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Mauro Lobo -

Sebastião Helvécio - Jayro Lessa - José Henrique. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 835/2003 
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

1323 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 835/2003 
reabre o prazo para o cadastramento do produtor de queijo minas 
artesanal no Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, para os fins 
previstos na Lei no 14.185, de 31/1/2002, que dispõe sobre o processo 
de produção desse tipo de queijo. 

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo no 
1, que apresentou. Vem, agora, a proposição a esta Comissão para 
ser apreciada quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A lei que se pretende alterar com a proposição em tela, ao dispor 

sobre o processo de produção do queijo minas artesanal, é originária 
de projeto de iniciativa parlamentar, apresentado após intensas 
discussões com os segmentos da sociedade e do Governo envolvidos 
com a questão. Durante todo o ano de 2001, a matéria tramitou nesta 
Casa, com amplos debates nas comissões temáticas, inclusive nesta 
Comissão, culminando com a promulgação da lei em janeiro de 2002, 
o que foi saudado pelos produtores de queijo artesanal como medida 
extremamente positiva para o setor. 

Ressaltava-se, na ocasião, o fato de a produção artesanal de 
queijos ser uma das atividades mais tradicionais do povo mineiro, e, 
mais do que os aspectos econõmicos da questão, deviam ser levados 
em consideração os aspectos históricos e culturais de um produto que 
é fabricado praticamente em todo o Estado. Para os efeitos da lei, 
considerou-se queijo minas artesanal aquele fabricado com leite 
integral de vaca, fresco e cru. 

Ora, a legislação brasileira sobre inspeção sanitária de produtos de 
origem animal limitava sobremaneira a fabricação de queijos a partir 
de leite cru. Com isso, grande número de produtores tradicionais 
encontrava-se muito prox1mo da ilegalidade, impedido de 
comercializar seu produto, apesar de existir grande demanda. A 
solução encontrada e incluída na lei mineira partiu de esforço conjunto 
entre técnicos do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - e do 
Governo francês, pais com vasta tradição na fabricação de queijos 
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finos a partir de leite cru e com o qual o Brasil mantinha acordo de 
cooperação técnica na área de laticínios. 

Segundo os especialistas, a condição para se obter um produto de 
excelente qualidade a partir de leite sem tratamento térmico é o 
rigoroso controle dos aspectos de sanidade dos rebanhos e de higiene 
dos procedimentos pós-ordenha. Dessa forma, impede-se a 
proliferação de organismos patogênicos, que trazem riscos à saúde 
pública. 

Diante disso, tornou-se necessária a criação de mecanismos legais 
que dessem ao IMA as condições para assegurar a qualidade do 
queijo minas artesanal. Entre esses mecanismos, destacava-se o 
cadastramento do produtor nesse órgão. Julgou-se, à época, o prazo 
de um ano após a publicação da lei suficiente para esse 
cadastramento. Constata-se, agora, conforme justificação contida na 
mensagem que encaminhou o projeto à análise desta Casa, que esse 
prazo é insuficiente. 

O Executivo propõe, então, que se reabra o prazo legal por um 
período de 24 meses a partir da publicação da nova lei. A Comissão 
de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, apresentou-lhe o 
Substitutivo no 1, sugerindo nova redação para o dispositivo a ser 
alterado, de forma que o prazo para o cadastramento fosse ilimitado. 

A proposta apresentada é meritória, mas, em nosso ver, a 
estipulação de prazo para os produtores se cadastrarem é 
imprescindível, até mesmo como medida educativa, de modo a 
estimular o produtor a deixar a informalidade. Nesse sentido, estamos 
propondo, ao final do parecer, a Emenda no 1 ao substitutivo, de forma 
a estabelecer o período de três anos para que o produtor de queijo 
minas artesanal possa se regularizar no I MA. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

835/2003, no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda no 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao Substitutivo no 1 o seguinte artigo, onde convier: 
"Art ..... - O prazo para o cadastramento a que se refere o § 1 o do 

art. 3° da Lei n° 14.185, de 31 de janeiro de 2003, com a redação 
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Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
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Gil Pereira, Presidente e relator- Doutor Viana - Padre João. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 890/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 890/2003 
cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas e dá outras providências. 

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com as Emendas n°s 
1 a 4, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração 
Pública opinou por sua aprovação com as Emendas n°s 3 e 4, da 
Comissão de Constituição e Justiça, as Emendas n°s 5 e 6 e a 
Subemenda no 1 à Emenda no 2, que apresentou, e pela rejeição da 
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

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

Fundamentação 
A proposição em exame cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas 

do Estado de Minas Gerais, objetivando dar sustentação financeira ao 
Programa de Parcerias Público-Privadas. São definidas como 
beneficiárias do Fundo as empresas habilitadas no referido Programa. 

Os recursos do Fundo serão oriundos das dotações consignadas no 
orçamento do Estado e dos créditos adicionais; dos rendimentos 
provenientes de depósitos bancários e aplicações financeiras; das 
doações, dos auxílios, das contribuições e dos legados destinados ao 
Fundo; dos recursos provenientes de operações de crédito internas e 
externas e de outras receitas a ele destinadas. Poderão ser alocados 
no Fundo ativos de propriedade do Estado, excetuados os de origem 
tributária, e bens móveis e imóveis, na forma definida em 
regulamento. 

O Fundo operará a liberação de recursos aos parceiros privados 
contratados, podendo oferecer garantias reais que assegurem a esses 
parceiros a continuação dos desembolsos dos valores contratados 
devidos pelo Estado, na forma prevista na legislação vigente e de 
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Pelo projeto, o órgão gestor do Fundo é a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico- SEDE -, e o agente financeiro, o Banco 
de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, com as 
atribuições definidas conforme o disposto na Lei Complementar n° 27, 
de 18/1/93. O grupo coordenador é composto por representantes das 
Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, e da 
Fazenda- SEF -,do órgão gestor e do agente financeiro. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou emendas ao 
projeto, com o objetivo de corrigir impropriedades e redundâncias, 
bem como complementá-lo. Para tanto, a Emenda no 1 alterou a 
contrapartida a ser exigida do beneficiário, a Emenda no 2 estipulou o 
percentual máximo para a remuneração do agente financeiro, a 
Emenda n° 3 determinou a observância das normas gerais sobre 
contabilidade pública e fiscalização financeira e orçamentária quanto 
aos critérios para a prestação de contas, e a Emenda no 4 suprimiu o 
art. 12, que era desnecessário. 

A Emenda no 5, apresentada pela Comissão de Administração 
Pública, propõe incluir entre as fontes de recursos do Fundo os 
recursos oriundos da União. A Emenda no 6, da referida Comissão, 
suprimiu o § 1 o do art. 5° do projeto, alterado anteriormente pela 
Comissão de Constituição e Justiça, com o argumento de que as 
regras previstas no inciso VI do art. 3° da Lei Complementar no 27 não 
se aplicam nesse caso. De fato, a referida lei complementar, que 
dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo, alterada 
pela Lei Complementar no 36, de 18/1/95, discrimina, em seu art. 3°, 
os requisitos mínimos a serem atendidos pela lei que instituir o Fundo, 
entre eles as especificações das contrapartidas a serem exigidas dos 
beneficiários; entretanto, o disposto no art. 1 O da mesma lei exclui os 
fundos que recebem recursos da União dessa obrigatoriedade. A 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 2 reduz a remuneração máxima do 
agente financeiro, estabelecida pela Comissão anterior, de 4% para 
1 ,5% do valor de cada operação do Fundo, por considerar muito alto o 
limite estabelecido anteriormente. 

Entendemos ser ainda elevado o percentual máximo de 
remuneração do agente financeiro. A manutenção desse percentual 
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ocasionará um desvio excessivo de recursos do Fundo de sua 
finalidade essencial, que é apoiar o Programa de Parcerias Público-
Privadas, podendo, até mesmo, inviabilizá-lo. Por esse motivo, 
propomos uma nova subemenda à Emenda no 2, reduzindo esse 
percentual máximo para 0,5%, que consideramos ser capaz de 
remunerar adequadamente o agente financeiro. Outra alteração 
necessária se refere ao § 2° do art. 9°, que determina que as 
disponibilidades do Fundo, em poder do agente financeiro, deverão 
ser remuneradas pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC. A determinação de remuneração por uma taxa tão alta como 
essa pode inviabilizar o cumprimento desse dispositivo. Além disso, a 
Lei Complementar no 27, alterada pela Lei Complementar no 36, 
contém diretrizes suficientes sobre esse assunto. Por essas razões, 
propomos a supressão do referido dispositivo. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

890/2003, no 1 o turno, com as Emendas n°s 3 e 4, da Comissão de 
Constituição e Justiça, as Emendas n°s 5 e 6, da Comissão de 
Administração Pública, e a seguinte Emenda n° 7 e a Subemenda n° 2 
à Emenda n° 2, e pela rejeição da Emenda n° 1 e da Subemenda n° 1 
à Emenda no 2. 

SUBEMENDA N° 2 À EMENDA No 2 
Dê-se ao § 1 o do art. 9° a seguinte redação: 
"Art. 9°- ...................... . 
§ 1 o - A remuneração do agente financeiro não poderá ser superior a 

0,5% (meio por cento) do valor de cada operação do Fundo.". 
EMENDA N°7 

Suprima-se o § 2° do art. 9°, renumerando-se o§ 3°. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator (voto contrário) -

Chico Simões - José Henrique - Mauro Lobo - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 892/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em 
análise "cria serventia do foro extrajudicial no Distrito de Taquaral de 
Guanhães, no Município de Guanhães". 
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Publicado no "Diário do Legislativo de 12/7/2003, foi o projeto 

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
No projeto de lei em tela, o parlamentar pretende atender aos 

legítimos anseios da comunidade mencionada, desejosa de dispor do 
chamado "cartório", no qual possam ser feitos os registros relativos às 
pessoas naturais e praticados os atos notariais. 

Com efeito, o Distrito de Taquaral de Guanhães foi criado por força 
da Lei Municipal de Guanhães no 1.937, de 7/8/2001. 

De acordo com a justificação apresentada pelo autor da proposição, 
"por tratar-se de um aglomerado urbano muito populoso, o referido 
distrito passou a reivindicar dos poderes públicos os serviços 
essenciais a sua sobrevivência, incluído-se aí as serventias de 
registro e de notas". Alega, ainda, o autor que a falta da serventia de 
registro civil e de notas tem trazido grandes transtornos à população, 
que se vê obrigada a deslocar-se até a cidade mais próxima para 
registrar nascimentos e óbitos, bem como para autenticar documentos 
e reconhecer firma. 

É importante informar que a Constituição Federal imprimiu um norte 
claro à matéria relativa às atividades dos notários e dos registradores, 
explicitando, no "caput" do art. 236, que elas serão exercidas em 
caráter privado, por delegação do poder público, ressalvados os casos 
em que tais serviços já tenham sido oficializados. O Estado, no caso, 
é o poder delegante a que compete, por meio de lei, instituir as 
serventias. 

O art. 236 da Constituição da República foi regulamentado com a 
edição da Lei Federal no 8.935, de 1994, que estabelece, em seu art. 
44, § 3°, que, "nos municípios de significativa extensão territorial, a 
juízo do respectivo Estado, cada sede distrital disporá no mínimo de 
um registrador civil das pessoas naturais". Além do mais, a Lei n° 
11.406, de 1994, no art. 133, determina que o Estado crie Cartórios de 
Paz e de Registro Civil nos novos distritos instalados pelos 
municípios. 

Também a Constituição do Estado contém disposições aplicáveis à 
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matéria, determinando, em seu art. 278, que lei ordinária fixará os 
critérios populacionais, socioeconômicos e estatísticos, para criação, 
fusão e desmembramento dos serviços notariais e de registro. 
Atendendo a esse comando constitucional, a Lei no 12.920, de 1998, 
fixou tais critérios, estabelecendo, no seu art. 5°, que, "nos distritos 
dos municípios que compõem a comarca, haverá, acumulado ao ofício 
de Registro Civil das Pessoas Naturais, um Tabelionato de Notas, 
salvo no distrito ou no subdistrito de cidade sede de comarca em que 
o Ofício de Registro Civil é isolado"; todavia, a acumulação de 
serviços notariais e de registro está condicionada a estudo 
econômico-financeiro a ser realizado sob a orientação do Diretor do 
Foro da Comarca, por força do disposto no § 1 o do art. 319 da Lei 
Complementar no 59, de 2001. Como tal estudo não instruiu o projeto 
em exame, deixamos de acolher a acumulação nele prevista. 
Ademais, conforme se depreende do referido dispositivo legal, a 
acumulação ou não de tais serviços prescinde de lei, uma vez que 
deverá ser homologada por resolução da Corte Superior do Tribunal 
de Justiça. Para corrigir tal irregularidade, apresentamos o Substitutivo 
n° 1, ao final deste parecer. 

Vê-se, pois, que a medida se reveste de mérito, devendo ser 
acolhida por este relator. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

892/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Cria serventia do foro extrajudicial no Distrito de Taquaral de 
Guanhães, no Município de Guanhães. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criada, no Distrito de Taquaral de Guanhães, no 

Município de Guanhães, uma Serventia de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do foro extrajudicial. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Fábio 

A velar - Jô Moraes. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI W 931/2003 
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em 
epígrafe proíbe os restaurantes, bares, casas noturnas e 
estabelecimentos congêneres de estabelecer obrigatoriedade de 
consumação mínima e dá outras providências. 

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria 
na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

Posteriormente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação na 
forma do Substitutivo no 1 . 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento objetiva proibir os restaurantes, bares, 

casas noturnas e estabelecimentos congêneres de cobrarem 
consumação mínima. 

A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de Constituição 
e Justiça, que atesta em seu parecer que a proibição pura e simples 
de determinada prática ou de determinado modo de exercer a 
atividade econômica não encontra respaldo na Constituição Federal e 
vai de encontro à garantia da livre iniciativa, conforme já decidiu o 
STF. 

Segundo essa Comissão, o projeto em pauta, ao proibir a 
consumação mínima, dá a falsa idéia de que o art. 39 do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor inibe tal prática. Não é este o caso. 
A consumação mínima é adotada pelos estabelecimentos como um 
meio de praticarem seu preço. De qualquer forma, o consumidor não 
pode ser enganado por falta de informação. Esta deve ser redigida de 
forma clara e objetiva e deve ser colocada em local de fácil 
visualização. Por estas razões, objetivando compatibilizar o projeto 
com o texto constitucional, a Comissão de Constituição e Justiça 
apresentou o Substitutivo no 1 . 

Em relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição em 
exame não provoca nenhum impacto nem ônus para a administração. 
Trata-se de medida que visa disciplinar a relação entre fornecedor e 
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consumidor. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

931/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Simões -

Jayro Lessa - Mauro Lobo - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 934/2003 

Comissão de Segurança Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Pinduca Ferreira, a proposição em pauta 
pretende seja proibido o uso de telefone celular próximo a bombas em 
posto de abastecimento de veículos automotores. 

Tendo recebido parecer favorável na Comissão de Constituição e 
Justiça, vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 102, XV, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A grande difusão do uso de telefones celulares é uma realidade 

comprovada por estatísticas recentes, que colocam o Brasil entre os 
maiores consumidores mundiais desses aparelhos. 

Contudo, sendo uma inovação tecnológica relativamente recente, 
somente agora começam a aparecer estudos técnicos que abordam 
os aspectos problemáticos da telefonia celular. 

Além de possíveis efeitos danosos causados ao sistema neurológico 
pelo uso excessivo de tais aparelhos, as pesquisas técnicas vêm 
ressaltando o risco de explosões provocadas pelas vibrações 
eletrônicas dos celulares, o que levou à proibição de seu uso em 
aviões. 

Da mesma forma, a possibilidade de explosões em postos de 
gasolina, considerada a alta volatilidade dos gases que emanam das 
bombas de abastecimento, tem levado Câmaras Municipais a editar 
leis proibitivas do uso de telefones celulares em tais estabelecimentos, 
como é o caso da de São Paulo (Lei n° 13.440, de 2002). 

Embora não se tenha ainda registro de ocorrência dessa natureza, a 
prudência recomenda, em benefício da proteção da incolumidade 
física dos cidadãos, a proibição do uso de telefones celulares próximo 
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às bombas dos postos de gasolina, de modo a eliminar o risco de 
explosão em ambiente urbano, densamente povoado, com potencial 
para produzir grande número de vítimas . 

Conclusão 
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei no 

934/2003. 
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Biel 

Rocha. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.006/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o Projeto de Lei n° 
1.006/2003 regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, com a redação 
dada pela Emenda à Constituição no 57, de 15n/2003. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, foi o projeto 
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de 
Administração Pública opinou pela aprovação da matéria e apresentou 
a Emenda no 1 ao Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão 
anterior. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

O art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado, com a redação dada pela Emenda à 
Constituição no 57, de 15n/2003, revogou todas as leis que tratam de 
apostilamento no âmbito do Legislativo, do Judiciário, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas. Além disso, o citado dispositivo 
assegurou o benefício do apostilamento para os atuais detentores de 
cargo de provimento em comissão ou função gratificada, nos termos 
da lei. 

O projeto em tela estabelece que os atuais ocupantes de cargos em 
comissão terão, para fins de apostilamento, seu tempo de exercício no 
cargo computado até quando se aposentarem ou até o dia em que 
dele forem afastados, desde que não seja a pedido nem por 
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penalidade. Tal contagem se dará consoante as regras de 
apostilamento em vigor à data de publicação da citada emenda. 

No entanto, como assinalou a Comissão de Constituição e Justiça 
em seu parecer para o 1 o turno, "o projeto não observa o prazo de 
transição estabelecido nas normas da Lei no 14.683, de 2003, que, 
atualmente, regula a matéria no âmbito do Poder Executivo". A 
mencionada lei determina que a data-limite para a contagem do tempo 
de serviço para fins de apostilamento será o dia 29/2/2004. Assim, a 
referida Comissão apresentou o Substitutivo n° 1, que estabeleceu 
como data limite para o apostilamento o dia 29/2/2004, prazo este que 
preserva a situação dos atuais detentores de cargo em comissão no 
Tribunal de Contas, sem esvaziar a intenção contida no art. 121 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 
Estado. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, destacamos que a 
revogação dos dispositivos relativos ao direito à continuidade de 
percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão 
representa uma economia para os cofres públicos. O instituto do 
apostilamento gera distorções no sistema remuneratório dos 
servidores públicos, pois, além de contribuir para o aumento de gastos 
no setor público, fere o princípio da isonomia, em virtude das 
incorporações e acumulações de vantagens aos vencimentos de 
alguns poucos servidores privilegiados. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1 .006/2003, no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, 
apresentada pela Comissão de Administração Pública. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Doutor Viana -

Sebastião Helvécio- Jayro Lessa- Chico Simões -José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.007/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei no 
1.007/2003 tem como objetivo regulamentar o disposto no art. 121 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 
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Estado, acrescentado pela Emenda à Constituição no 57, de 
15/7/2003. 

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão 
de Administração Pública opinou por sua aprovação na forma do 
substitutivo 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, Vil, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame visa assegurar o direito ao apostilamento, 

nos termos da legislação vigente até a data da promulgação da 
Emenda à Constituição no 57, de 15/7/2003, ao servidor do Poder 
Judiciário, ocupante de cargo de provimento efetivo, que estivesse 
exercendo cargo em comissão nessa data. Para essa finalidade, 
pretende-se garantir a contagem de todo o tempo de exercício no 
cargo de provimento em comissão. 

O objetivo do projeto é estabelecer as regras de transição relativas 
ao apostilamento para os atuais detentores de cargo comissionado no 
âmbito do Poder Judiciário, nos termos do disposto no art. 121 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 
Estado. Esse artigo revogou as leis relativas ao apostilamento no 
âmbito do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, mantendo, contudo, o referido benefício para os 
atuais detentores de cargo de provimento em comissão ou função 
gratificada, nos termos da lei. 

Em virtude da não-observância da data limite para a contagem do 
tempo de exerc1c1o para fins de apostilamento, 29/2/2004, 
estabelecida para o Poder Executivo pela Lei n° 14.683, de 2003, a 
Comissão de Constituição e Justiça entendeu ser conveniente 
apresentar substitutivo ao projeto, a fim de assegurar o princípio 
constitucional da isonomia no tratamento da matéria. 

Do ponto de vista financeiro, o impacto da proposta será positivo, 
representando uma contribuição para o equilíbrio das contas públicas. 
Consideramos, no entanto, que o substitutivo aperfeiçoa o projeto, já 
que trata da questão de forma igualitária e mais justa. Além disso, 
ocasionará uma economia para os cofres públicos num prazo bem 
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mais curto do que na forma original. 

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

1.007/2003 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Mauro Lobo -

Chico Simões - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio - Doutor Viana. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.008/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei n° 
1.008/2003 objetiva regulamentar o disposto no art. 121 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, 
com redação dada pela Emenda à Constituição n° 57, de 15/7/2003. 

Preliminarmente, a matéria foi examinada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública 
opinou por sua aprovação na forma do substitutivo 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, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise pretende garantir o instituto do 

apostilamento, nos termos da legislação vigente até a data da 
promulgação da Emenda à Constituição no 57, de 15/7/2003, ao 
servidor do Ministério Público, ocupante de cargo de provimento 
efetivo, que estivesse exercendo cargo em comissão nessa data. Para 
isso, pretende-se garantir a contagem de todo o tempo de exercício no 
cargo de provimento em comissão. 

A finalidade do projeto é estabelecer as regras de transição relativas 
ao apostilamento para os atuais detentores de cargo comissionado no 
Ministério Público, conforme dispõe o art. 121 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. Esse 
dispositivo revogou as leis referentes ao apostilamento no âmbito do 
Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de 
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Contas, embora tenha mantido o benefício para os atuais 
detentores de cargo de provimento em comissão ou função 
gratificada, nos termos da lei. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo, por 
entender que, ao não observar o prazo-limite para a contagem do 
tempo de exercício para fins de apostilamento, estabelecido para o 
Poder Executivo, que é 29/2/2004, nos termos da Lei no 14.683, de 
2003, o projeto desrespeita o princípio constitucional da igualdade. 

A proposição terá um evidente efeito positivo sobre as finanças 
públicas, uma vez que o Estado deixará de arcar com gratificações 
adicionais. Consideramos que o substitutivo aprimora a proposta, não 
apenas porque a economia para os cofres públicos virá mais 
imediatamente do que na forma original, mas também porque trata da 
matéria de forma isonõmica e mais justa. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.008/2003, no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Sebastião 

Helvécio - Jayro Lessa - José Henrique - Mauro Lobo - Chico Simões. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.018/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n° 1.018/2003 
regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado, com a redação dada pela 
Emenda à Constituição no 57, de 15/7/2003. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, foi o projeto 
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de 
Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma do 
substitutivo apresentado pela Comissão anterior. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

O art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
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Constituição do Estado, com a redação dada pela Emenda à 
Constituição n° 57, de 15/7/2003, revogou todas as leis que tratavam 
de apostilamento no âmbito do Legislativo, do Judiciário, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas. Além disso, o citado dispositivo 
assegurou o benefício do apostilamento para os atuais detentores de 
cargo de provimento em comissão ou função gratificada, nos termos 
da lei. 

O objetivo da proposição em análise é estabelecer as regras de 
transição relativas a apostilamento para os atuais detentores de cargo 
comissionado ou função gratificada no âmbito do Legislativo Estadual. 
De acordo com a proposta, os atuais ocupantes de cargo em 
comissão ou função gratificada terão, para fins de apostilamento, seu 
tempo de exercício no cargo computado até o dia 29/2/2004. Este é o 
prazo estabelecido nas normas da Lei n° 14.683, de 2003, que, 
atualmente, regula a matéria no âmbito do Poder Executivo. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, destacamos que a 
revogação dos dispositivos relativos ao direito ao apostilamento 
representa uma economia para os cofres públicos. O instituto do 
apostilamento contribui para o aumento dos gastos no setor público, 
uma vez que permite a incorporação ao vencimento de alguns poucos 
servidores de vantagens obtidas em razão da ocupação temporária de 
cargo em comissão. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.018/2003 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José 

Henrique - Mauro Lobo - Chico Simões - Jayro Lessa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.026/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa 
Legislativa por meio da Mensagem no 101/2003, o projeto de lei em 
epígrafe altera o disposto no parágrafo único do art. 4° da Lei no 
11.393, de 6/1/94, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização -
FIND. 
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu 

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria 
com a Emenda no 1, que propôs. 

Posteriormente, a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
exarou sua manifestação pela aprovação da proposição com essa 
emenda. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes 
de sua competência. 

Fundamentação 
O FINO foi instituído em 1994, com o objetivo de prop1c1ar 

financiamento para o desenvolvimento industrial do Estado. Trata-se 
um fundo rotativo, de natureza e individualização contábeis, cujos 
recursos são aplicáveis sob a forma de financiamentos reembolsáveis, 
para investimento fixo e capital de giro. Apresenta a importante função 
de promover a implantação ou relocalização de unidades industriais e 
a modernização ou readequação do parque industrial. Seu órgão 
gestor é a Secretaria de Indústria e Comércio, o agente financeiro é o 
BOMG, e o supervisor financeiro é a Secretaria da Fazenda. 

Vale ressaltar que os tomadores de empréstimos arcam com o 
pagamento do principal, dos juros, da correção monetária e da 
comissão, e os empréstimos são cobertos por garantias reais ou 
subsidiárias. Assim, o Estado não tem prejuízo com essas operações, 
embora sejam celebradas em condições mais favoráveis que no 
mercado financeiro, que, como é público e notório, cobra 
elevadíssimas taxas de juros, incompatíveis com a rentabilidade da 
atividade produtiva, e raramente disponibiliza linhas de crédito com 
prazos de carência e amortização mais longos, necessários à 
maturação da atividade industrial. 

Trata-se, assim, do principal instrumento creditício no Estado, 
voltado para o financiamento de projetos industriais. O FINO foi o 
responsável pela implantação de 200 novas indústrias, que geraram 
aproximadamente 30 mil empregos e, também, incremento na 
arrecadação tributária. Em 2002, o Fundo celebrou empréstimos no 
valor de R$192.000.000,00. 

É importante ressaltar que o FINO tem sido fator preponderante na 
atração de novas indústrias para o Estado. 

Todavia, a Lei n° 11.393, de 6/1/94, que disciplina esse Fundo, 
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estabelece, no parágrafo único do art. 4°, que "o prazo para a 
concessão de financiamento será de dez anos, contados da data da 
vigência desta lei". 

Como esse prazo está por terminar, torna-se necessária a sua 
prorrogação, objeto do projeto de lei em pauta, que propõe seja 
ampliado por mais dez anos. 

Se o Fundo tem sido um grande sucesso e importante instrumento 
para o desenvolvimento industrial do Estado, não temos como deixar 
de entender que o projeto é meritório e que merece prosperar nesta 
Casa Legislativa. 

Nos termos do art. 3° da lei que dispõe sobre o FINO, os seus 
recursos são, principalmente, as dotações consignadas no orçamento 
do Estado e os créditos adicionais, os provenientes de operação de 
crédito interno e externo de que o Estado seja mutuário e os retornos, 
relativos a principal e a encargos, de financiamentos concedidos com 
recursos do Fundo, além de resultados das aplicações financeiras das 
disponibilidades temporárias. 

Assim, o Fundo pode continuar a funcionar apenas com o retorno 
dos financiamentos já concedidos, além de poder contar com 
eventuais operações de crédito existentes em condições favoráveis, 
como linhas de financiamento de instituições internacionais voltadas 
para o desenvolvimento. 

Destarte, o FINO pode continuar a operar sem o aporte de recursos 
do orçamento do Estado. Naturalmente, ao se elaborarem as 
propostas orçamentárias nos diversos anos subseqüentes, poderá ser 
feito estudo técnico para verificar a disponibilidade de novas dotações 
orçamentárias para o Fundo, a sua oportunidade ou conveniência, a 
sua prioridade em vista de outras despesas. Essas dotações serão 
contabilizadas, compatibilizadas e harmonizadas com as demais 
receitas e despesas públicas, quantificadas e dimensionadas dentro 
da capacidade orçamentária. 

Dessa forma, entendemos que a matéria não encontra qualquer 
óbice do ponto de vista orçamentário, pois os eventuais recursos 
adequar-se-ão ao orçamento do Estado, e não o oposto. 

Assim, tampouco contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 
Complementar Federal no 101, de 4/5/2000. O Fundo poderá funcionar 
como moto contínuo, apenas com o retorno dos financiamentos 
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anteriormente concedidos. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda no 1, 
que acolhemos. Essa Comissão alega que a emenda visa promover 
pequeno ajuste na redação do projeto, corrigindo um equívoco que já 
constava do texto original da lei. Essa redação, tanto da lei como do 
projeto, faculta ao Executivo propor a prorrogação do prazo para a 
concessão de financiamentos. Essa Comissão concluiu que tal 
comando é desnecessário, visto que o Governador do Estado já 
detém essa competência, emanada da Carta mineira. Portanto, a 
emenda não altera o teor do projeto 

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

Projeto de Lei no 1.026/2003, com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Jayro Lessa - Sebastião 

Helvécio - José Henrique - Mauro Lobo (voto contrário) - Chico 
Simões. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.037/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
altera o disposto no parágrafo único do art. 4° da Lei n° 11.395, de 
6/1/94, que cria o Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico -
FDMM. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 
Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
exarou parecer por sua aprovação. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes 
de sua competência. 

Fundamentação 
O FDMM foi instituído em 1994, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento da atividade minerometalúrgica no Estado. É um 
fundo rotativo, de natureza e individualização contábeis, e seus 
recursos são aplicáveis sob a forma de financiamentos reembolsáveis, 
para financiamento de projetos de estudo e pesquisa, 
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desenvolvimento de minas e de tecnologias de processos 
produtivos nas atividades mineral e metalúrgica, em financiamentos 
de inversão fixa e de capital de giro. 

Seu órgão gestor é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o 
agente financeiro é o BDMG, e o supervisor financeiro é a Secretaria 
da Fazenda. O grupo coordenador é composto por representantes das 
Secretarias de Planejamento e Gestão, da Fazenda e de 
Desenvolvimento Econômico e do BDMG. 

Vale ressaltar que os tomadores de empréstimos arcam com o 
pagamento de taxa de juros de 6% ao ano, calculada sobre o saldo 
devedor reajustado monetariamente, com atualização monetária 
plena, com base na variação do IGP-M, e fornecem garantias reais e 
fidejussórias, bem como subsidiárias. Assim, o Estado não tem 
prejuízo com essas operações, mesmo que celebradas em condições 
mais favoráveis que no mercado financeiro, que raramente 
disponibiliza linhas de crédito para a finalidade do Fundo, que exige 
prazo de carência e amortização mais longo e taxas de juros 
compatíveis com a atividade produtiva. 

Ocorre que a Lei no 11.395, de 7/1/94, que disciplina esse Fundo, 
estabelece, no parágrafo único do seu art. 4°, que o prazo para a 
concessão de financiamento será de dez anos contados da data da 
sua vigência, facultando ao Poder Executivo propor sua prorrogação, 
baseado em avaliação de desempenho do Fundo. Esse prazo está por 
expirar, sendo objeto do projeto de lei em pauta a sua prorrogação por 
mais dez anos. 

Segundo o Governador do Estado, na Mensagem no 103/2003, por 
meio da qual enviou a esta Casa Legislativa o referido projeto de lei, o 
BDMG promoveu a avaliação positiva do desempenho do FDMM, 
assim como da sua importância no contexto da política estadual de 
apoio às atividades mineral e metalúrgica, demonstrando a 
necessidade da prorrogação do prazo de sua vigência. 

De acordo com o BDMG, o FDMM é o único instrumento financeiro 
em operação no Estado com a finalidade de atender aos 
investimentos das pequenas e médias empresas ligadas ao setor, 
incluindo empresas de consultoria e de pesquisa na área da 
tecnologia mineral, e das pessoas físicas detentoras de alvarás de 
pesquisa mineral. 
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O FDMM supre lacunas existentes no sistema financeiro, sendo 

o único financiador de determinadas linhas de crédito. Assim, é de 
vital importância a sua continuidade. 

Vale ressaltar que, nos anos de 2002 e 2003, o Fundo promoveu 
inversões financeiras nos valores de R$680.000,00 e R$823.000,00, 
respectivamente. 

Seus recursos são, principalmente, os recursos ordinários do 
Tesouro Estadual e os retornos dos financiamentos, visto ser um 
fundo rotativo. 

Destarte, o FDMM pode continuar a funcionar apenas com o retorno 
dos financiamentos já concedidos, sem necessitar do aporte de 
recursos do orçamento do Estado. Recursos do Tesouro poderão ser 
aplicados no Fundo, futuramente, se houver disponibilidade ou 
conveniência. 

Assim, entendemos que a matéria não encontra qualquer óbice no 
aspecto orçamentário, pois o Fundo não necessita de recursos 
provenientes do orçamento. Tampouco contraria a Lei Complementar 
Federal no 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Os 
novos empréstimos poderão ser concedidos observando-se as 
receitas e disponibilidades do Fundo e os ditames da lei. 

Por propiciar o desenvolvimento setorial mineral do Estado, tendo 
sido um grande sucesso, gerando renda, riqueza, empregos, tributos, 
e por não encontrar nenhum óbice legal, financeiro ou orçamentário, 
entendemos que o projeto merece prosperar nesta Casa Legislativa. 

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

Projeto de Lei no 1.037/2003. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - Mauro Lobo - Doutor Viana - Chico Simões (voto 
contrário). 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.037/2003 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1.037/2003 
altera o disposto no parágrafo único do art. 4° da Lei n° 11 .395, de 
6/1/94, que cria o Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico -
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FDMM -, com o objetivo de prorrogar seu prazo de vigência por 
mais dez anos. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, na forma 
proposta. A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber 
parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O parágrafo único do art. 4° da Lei no 11.395, que a propos1çao 

pretende alterar, explicita em seu texto que fica facultado ao Poder 
Executivo propor a prorrogação do Fundo, com base na avaliação de 
seu desempenho. 

Na Mensagem no 103/2003, o Governador do Estado informa que o 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - avaliou o 
desempenho do FDMM à luz de sua importância no contexto de apoio 
às atividades minerária e metalúrgica, bem como demonstrou a 
necessidade da prorrogação do prazo de vigência desse instrumento 
de desenvolvimento setorial. 

Assim, o projeto de lei propõe que o FDMM se estenda por mais dez 
anos contados a partir de 6/1/2004. Trata-se de medida de grande 
alcance social, pois o Fundo, em seu periodo de vigência, financiou 
várias atividades do setor de mineração: realização de pesquisas 
minerais, desenvolvimento e implantação de minas, pesquisa e 
aplicação de novas tecnologias no processo produtivo, inversões fixas 
e de capital de giro para as pequenas e médias empresas setoriais e 
aquisição de máquinas e equipamentos não enquadrados nas linhas 
existentes no programa FINAME. É, portanto, uma iniciativa de alta 
relevância, pois mantém um poderoso instrumento de apoio ao 
desenvolvimento minerário do Estado, presente desde a pesquisa 
básica até a disponibilização dos bens minerais, sob diversas formas, 
para a sociedade. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.037/2003, no 1 o turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo, relator -

Leonardo Quintão - Fábio A velar. 
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O Projeto de Lei no 1.056/2003, do Deputado Luiz Humberto 
Carneiro, institui a Reserva Particular de Recomposição Ambiental -
RPRA- e altera as Leis no 14.309, de 2002, e 13.803, de 2000, e dá 
outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda no 1 , que 
apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser 
apreciado quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela propõe a criação de um novo tipo de Unidade de 

Conservação- UC -,conforme possibilidade prevista na Lei n° 14.309, 
de 2002, art. 24, inciso VI, que institui a Política Estadual Florestal e 
de Conservação da Biodiversidade. Esse novo tipo de UC, com 
denominação sugerida de Reserva Particular de Recomposição 
Ambiental - RPRA -, permitirá a utilização de áreas alteradas ou 
degradadas para o fim de restauração ambiental sem que seja 
necessário alterar a titularidade das terras, o que deve garantir baixo 
impacto social. 

O projeto apresenta ainda uma opção inovadora para a 
recomposição de áreas de reserva legal em áreas não contíguas às 
propriedades rurais. Prevê duas fontes básicas de financiamento para 
os planos diretores das novas UCs, a cessão de cotas de 
recomposição de reserva legal para propriedades devidamente 
autorizadas para essa operação e a obtenção de recursos externos ou 
internos, como, por exemplo, a venda de créditos de carbono via 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDL -, previstos no 
Protocolo de Kyoto. 

A legislação mineira, lastreada pelo Código Florestal Brasileiro, 
determinou a obrigatoriedade da reserva legal, que no Sudeste 
brasileiro é de 20% da área total da propriedade. Nos casos em que 
não haja área preservada para a alocação da reserva, a mesma 
legislação admite a recomposição da reserva legal em área não 
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contígua à da propriedade. O projeto em discussão tão-somente 
cria mecanismos para a efetiva consecução dessa possibilidade. As 
alternativas oferecidas aos proprietários de terra no texto da lei em 
vigor são de difícil implementação, o que inviabiliza a quase totalidade 
das iniciativas nessa direção. A barreira operacional criada não traz 
benefícios ambientais, pois aqueles proprietários que optarem pelas 
opções de recomposição em áreas não contíguas apresentadas 
atualmente no§ 17 da Lei no 14.309, de 2002, geralmente, possuem 
áreas de alta produtividade, já aderidas ao modo de produção 
industrial. A demarcação de reserva legal nessas áreas, além de 
reduzir a produção global da propriedade, cria uma coleção de áreas 
ambientalmente pobres, visto que a regeneração natural não ocorre 
em face do grau de alteração já imposta. 

Por outro lado, a nova UC proposta no projeto não só vem ao 
encontro da recomposição de reserva legal, como também permite 
ações formais de restauração do meio ambiente em regiões 
improdutivas e com alto grau de desgaste ambiental, com claras 
vantagens para os municípios e suas populações. Um novo horizonte 
de realizações pode ser vislumbrado com a parceria entre entidades 
civis sem fins lucrativos e a sociedade, para o desenvolvimento de um 
patrimônio ambiental calcado no resgate da população rural e das 
periferias das cidades, com alternativa de trabalho, renda e 
reeducação para o uso sustentável dos recursos naturais. A moderna 
forma de gestão proposta para as RPRAs utiliza o mesmo conceito de 
gestão participativa aplicado à gestão dos recursos hídricos, 
assemelhando-se ao modelo adotado para os Comitês de Bacia 
Hidrográfica e às Agências de Águas, que são, respectivamente, a 
instância deliberativa e a executiva. 

Notamos, porém, uma dificuldade na compreensão da regra 
constante no§ 1° do art. 1°. Segundo o autor do projeto, as áreas-alvo 
das RPRAs são as áreas degradadas por atividades de agropecuária. 
Não obstante, segundo o mencionado parágrafo, o órgão de meio 
ambiente competente pode admitir a inclusão de áreas degradadas 
pela atividade minerária ou de solo contaminado por agente químico 
proveniente de atividades industriais, além das áreas com vegetação 
natural, primitiva ou regenerada. Como a regra está suscitando 
controvérsia no seu entendimento, apresentamos as Emendas n°s 2 e 
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3 com vistas a torná-la mais clara. 

Acolhemos a Emenda no 1, da Comissão de Justiça, que propõe a 
substituição da palavra "restauração" pela palavra "recuperação" no 
"caput" do art. 1°. Trata-se de medida necessária para correção de 
impropriedade técnica. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.056/2003 no 1° turno, com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e as Emendas n°S 2 e 3 apresentadas a seguir. 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se ao "caput" do art. 1 o a expressão "por atividades 

agrícolas, pastoris e silviculturais" após o termo "degradadas". 
EMENDA N° 3 

Dê-se ao § 1 o do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art.1°- ................................................... . 
§ 1 o - A critério do órgão estadual competente, poderão ser 

admitidos outros tipos de áreas para a constituição de RPRA.". 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar, relator - Doutor 

Ronaldo - Leonardo Quintão. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 143/2003 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei no 
143/2003, originado do desarquivamento do Projeto de Lei no 528/99, 
dispõe sobre o serviço Disque-Denúncia de Agressões ao Meio 
Ambiente no território do Estado de Minas Gerais. 

O projeto foi apreciado em 1° turno pelas Comissões de Constituição 
e Justiça, Meio Ambiente e Recursos Naturais e Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, tendo sido aprovado em Plenário com as 
Emendas n°S 1 a 4. A redação do vencido é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto em análise objetiva instituir no Estado o serviço Disque-

Denúncia de Agressões ao Meio Ambiente, permitindo ao Governo, 
com o apoio da população, potencializar suas ações de proteção ao 
ambiente. Autoridades das mais diversas instâncias da administração 
estadual constantemente vão a público reclamar da sua incapacidade 
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de adotar medidas preventivas ou mesmo de agir prontamente 
nos casos concretos de agressão ao meio ambiente. O motivo 
alegado por todos é sempre não dispor de pessoal em número 
suficiente para fiscalizar todo o Estado. Em virtude disso, vemos 
atônitos, a cada período de seca, se multiplicarem os incêndios 
criminosos em parques e reservas, o desmatamento irregular de 
matas nativas ou o soterramento de nascentes. Quando o Estado 
toma providências, isso é feito quase sempre tardiamente. 

O serviço Disque-Denúncia é uma experiência exitosa em 
praticamente todos os lugares onde foi implantado. É motivo mesmo 
de temor para muitos criminosos. Como resguarda a identidade do 
denunciante, os criminosos não podem ameaçá-lo, o que facilitaria a 
identificação do responsável pelo delito. Esse tipo de serviço já ajudou 
a solucionar diversos crimes. Sua versão televisiva, o "Linha Direta", 
da Rede Globo de Televisão, foi copiado em outros países, com 
grande sucesso. 

Esse tipo de serviço não visa apenas à diminuição pura e simples 
das agressões ao meio ambiente, mas também ao exercício da 
cidadania, pois envolve as pessoas na resolução dos problemas de 
sua comunidade, tornando-as mais participativas e compromissadas. 
Além disso, permitirá ao Estado fazer um mapeamento das áreas de 
maior incidência de agressões ao meio ambiente, o que tornará a 
fiscalização mais eficiente. 

Estamos propondo ao projeto a Emenda no 1, que melhora a 
redação do art. 2° sem alterar-lhe a substância. 

Acrescentamos que o projeto é de uma simplicidade franciscana, 
mas de um alcance inimaginável, pois cada um dos aproximadamente 
18 milhões de mineiros passará a ser um fiscal do meio ambiente. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

143/2003, no 2° turno, na forma do vencido em 1 o turno, com a 
Emenda no 1, abaixo apresentada. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - O Estado promoverá ampla divulgação do serviço e 

fornecerá o número de telefone para contato da população com o 
órgão responsável pela sua execução.". 
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Dispõe sobre o serviço Disque-denúncia de Agressões ao Meio 
Ambiente no território do Estado de Minas Gerais. 

Art. 1 o - O Estado instituirá, no prazo de um ano, a contar da data de 
publicação desta lei, o serviço Disque-Denúncia de Agressões ao 
Meio Ambiente. 

Art. 2° - O Estado promoverá ampla divulgação das medidas 
estabelecidas nesta lei e fornecerá um número de telefone para 
contato direto da população com a Secretaria de Meio Ambiente. 

Art. 3° - Será assegurado, ao denunciante que assim o desejar, o 
sigilo da identidade. 

Art. 4° - O custeio do serviço previsto nesta lei será feito por meio de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento do 
Estado, e de recursos oriundos de convênios e acordos celebrados 
com entidades públicas e particulares. 

Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente e relatora- Doutor Ronaldo- Fábio 

A velar - Leonardo Quintão. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 361/2003 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em análise, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.376/2001, 
dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de placas de sinalização 
nas rodovias estaduais. 

No 1° turno, a proposição foi aprovada com a Emenda no 1 ao 
Substitutivo no 1 . 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° turno, no 
âmbito de sua competência, e elaborar a redação do vencido, que é 
parte deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme manifestado anteriormente por esta Comissão, o projeto 

em análise objetiva obrigar o Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a colocar placas de 
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sinalização nas estradas estaduais indicando o hospital mais 
próximo e a distância até ele. Pretende-se, com a adoção da medida, 
facilitar e acelerar o socorro às pessoas vitimadas pela crescente 
violência no trânsito. 

O Brasil figura, infelizmente, como um dos recordistas mundiais de 
acidentes de trânsito. A todo momento nos chegam notícias de 
violentos acidentes, ocorridos tanto nas rodovias estaduais como nas 
federais. A cada ano, apesar dos esforços de nossas autoridades e 
das campanhas educativas, o número de acidentes vem crescendo, 
engrossando as tristes estatísticas de mortos e feridos, a maioria 
ainda jovens. 

É sabido que o socorro às vítimas, quando prestado diligentemente, 
diminui em muito o número de óbitos, aumentando as chances de 
melhor recuperação do socorrido. 

De sua análise no 1° turno, constatou-se que cabe ao DER-MG 
assegurar soluções adequadas de transporte de pessoas, bens e 
serviços, tendo como prioridade a segurança do usuário, por meio da 
correta implantação, manutenção e operação do sistema de 
sinalização de tráfego, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. 

Dessa forma, entendemos que o vencido no 1 o turno, ao fixar 
distâncias mínimas para a instalação da referida sinalização, buscou 
discipliná-la, objetivando promover melhor informação e segurança ao 
usuário de nossas rodovias. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

361/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Adalclever 

Lopes. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 361/2003 

Dispõe sobre a colocação, nas rodovias estaduais, das placas de 
orientação de destino que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

Minas Gerais - DER-MG - colocará, ao longo das rodovias estaduais, 
a uma distância de 40km (quarenta quilômetros) uma da outra, as 
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placas de orientação de destino a que se refere o Anexo 11 da Lei 
no 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, com a 
indicação do hospital mais próximo com infra-estrutura adequada para 
atendimento de vítimas de acidentes de trânsito. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e vinte dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 174/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 174/2003, de autoria do Deputado Ricardo 
Duarte, que dispõe sobre a informação e a orientação sobre a 
legislação, o sistema e os procedimentos relativos a transplante de 
órgãos aos pacientes e seus familiares, foi aprovado no 2o turno, na 
forrna do vencido no 1 o turno. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 174/2003 
Altera o art. 2° da Lei no 11.553, de 3 de agosto de 1994, que dispõe 

sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de 
transplantes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Os §§ 1 o e 2° do art. 2° da Lei no 11.553, de 3 de agosto de 

1994, acrescentados pela Lei no 12.075, de 11 de janeiro de 1996, 
passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido 
do seguinte § 3°: 

"Art. 2° - ( ... ) 
§ 1 o - Os hospitais, as casas de saúde, as clínicas e similares, 

particulares e públicos, ficam obrigados a informar e a orientar os 
pacientes e seus familiares sobre a legislação em vigor e os 
procedimentos necessários para a doação gratuita de tecidos, órgãos 
e partes do corpo humano, em vida ou "post mortem", para fins de 
transplante ou de tratamento. 

§ 2° - As informações e as orientações de que trata o § 1 o deste 
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§ 3° - O descumprimento do disposto nos §§ 1 o e 2o deste artigo 
sujeita os estabelecimentos a que se refere o § 1 o às seguintes 
penalidades; nos termos de regulamento: 

I - advertência; 
11 - multa de até 100.000 UFEMGs (cem mil Unidades Fiscais do 

Estado de Minas Gerais).". 
Art. 2o - Ficam revogados os incisos VIII e IX do art. 2o da Lei no 

11.553, de 3 de agosto de 1994, acrescentados pela Lei no 12.075, de 
11 de janeiro de 1996. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 381/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 381/2003, de autoria do Deputado Ermano 

Batista, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Aldeia dos 
Essênios no 220, com sede no Município de lpatinga, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 381/2003 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Aldeia dos Essênios no 

220, com sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Aldeia 

dos Essênios no 220, com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. · 
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O Projeto de Lei no 443/2003, de autoria da Deputada Cecília 
Ferramenta, que declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial 
Eclético Maria da Cruz - NAEMC, com sede no Município de lpatinga, 
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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 443/2003 
Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Eclético Maria da 

Cruz - NAEMC, com sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Assistencial 

Eclético Maria da Cruz - NAEMC, com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário e a Lei no 11 .306, 

de 26 de novembro de 1993. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator- Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 455/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 455/2003, de autoria do Deputado Adelmo 

Carneiro Leão, que declara de utilidade pública o Centro Estudantil 
Presbiteriano de Assistência à Criança - CEPAC -, com sede no 
Município de Araxá, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 455/2003 
Declara de utilidade pública o Centro Estudantil Presbiteriano de 

~------------~------------~ 



1353 
Assistência à Criança - CEPAC -, com sede no Município de 
Araxá. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Estudantil 

Presbiteriano de Assistência à Criança - CEPAC -, com sede no 
Município de Araxá. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 475/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 475/2003, de autoria do Deputado Antônio 

Carlos Andrada, que declara de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Ubari - CODEUBA -, com 
sede no Município de Ubá, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 475/2003 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário do Distrito de Ubari - CODEUBA -, com sede no 
Município de Ubá. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Ubari - CODEUBA -, com 
sede no Município de Ubá. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator- Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 488/2003 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 488/2003, de autoria do Deputado Antônio Júlio, 
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE - de Araújos, com sede nesse Município, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 488/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Araújos, com sede nesse Município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Araújos, com sede nesse 
Município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 541/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 541/2003, de autoria do Deputado Antônio Júlio, 

que dá a denominação de Rodovia Newton Penido ao trecho da MG-
050 que liga o Município de Juatuba ao Município de ltaúna, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 541/2003 
Dá denominação ao trecho da MG-050 que liga o Município de 

Juatuba ao Município de ltaúna. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica denominado Rodovia Newton Penido o trecho da 

MG-050 que liga o Município de Juatuba ao Município de ltaúna. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Antônio Genaro, relator - Laudelino 

Augusto - Dimas Fabiano. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 726/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 726/2003, de autoria do Deputado Carlos 

Pimenta, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE - de São João do Paraíso, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 726/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE - de São João do Paraíso, com sede nesse 
Município. 

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

Amigos dos Excepcionais - APAE - de São João do Paraíso, com 
sede nesse Município. 

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 730/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 730/2003, de autoria do Deputado lvair 

Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores 
do Bairro Milagre, com sede na localidade de Bom Jesus do Bagre, no 
Município de Belo Oriente, foi aprovado em turno único, com a 
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Emenda no 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 730/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro 

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

Moradores do Bairro Milagre, com sede no Município de Belo Oriente. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 731/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 731/2003, de autoria da Deputada Maria Olívia, 

que declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Viver e 
Conviver, com sede no Município de Varginha, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 731/2003 
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Viver e 

Conviver, com sede no Município de Varginha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade 

Viver e Conviver, com sede no Município de Varginha. 
Art. 2o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 733/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 733/2003, de autoria do Deputado Rêmolo 
Aloise, que declara de utilidade pública o Centro de Formação São 
José- Promoção da Família, com sede no Município de Carmo do Rio 
Claro, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 733/2003 
Declara de utilidade pública o Centro de Formação São José -

Promoção da Família, com sede no Município de Carmo do Rio Claro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Formação 

São José - Promoção da Família, com sede no Município de Carmo 
do Rio Claro. 

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 740/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 740/2003, de autoria do Governador do Estado, 

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Goianá o 
imóvel que especifica, 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 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

No art. 2° do projeto, transformado em parágrafo único do art. 1 o 

neste parecer, esta Comissão optou por retirar a expressão "visando o 
desenvolvimento sustentável e a recuperação do meio ambiente", por 
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considerar que se trata de expressão meramente justificativa, 
como se depreende da leitura do trecho do laudo técnico reproduzido 
na mensagem que encaminhou o projeto. Assim, a expressão, além 
de inadequada em dispositivo que estabelece a destinação de imóvel, 
mostra-se, no contexto específico do projeto, desnecessária. 

No art. 3° do projeto, transformado em art. 2° neste parecer, não 
estava prevista a data do início da contagem do prazo de três 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. 

PROJETO DE LEI W 740/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Goianá o imóvel 

que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Goianá o imóvel constituído de terreno com área de 10.500m2 (dez mil 
e quinhentos metros quadrados), situado naquele mumc1p1o, 
confrontando pela frente com a estrada de rodagem, pelos lados e 
fundos com imóvel de propriedade de Plautila Ferreira Vale, no lugar 
denominado Fazenda Capoeirinha, registrado sob o no 7.901, a folhas 
05 do Livro 3-0, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Rio Novo. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à 
implantação de bosque municipal de espécies nativas e de banco de 
germoplasma para perpetuação dessas espécies. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, no prazo de três anos contados da data de lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1 o. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
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O Projeto de Lei no 753/2003, de autoria do Deputado Djalma Diniz, 
que declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário do Distrito de São José do Batatal, com sede no 
Município de Ubaporanga, foi aprovado em turno único, com a 
Emenda no 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 753/2003 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário do Distrito de São José do Batatal - CDCDSJB, com 
sede no Município de Ubaporanga. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário do Distrito de São José do Batatal -
CDCDSJB, com sede no Município de Ubaporanga. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 797/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 797/2003, de autoria da Deputada Maria José 

Haueisen, que declara de utilidade pública a Família Down -
Associação de Pais e Amigos dos Portadores da Síndrome de Down, 
com sede no Município de Teófilo Otôni, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
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final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 797/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Portadores da Síndrome de Down - Família Down, com sede no 
Município de Teófilo Otôni. 

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

Amigos dos Portadores da Síndrome de Down - Família Down, com 
sede no Município de Teófilo Otôni. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 806/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 806/2003, de autoria do Deputado Domingos 

Sávio, que declara de utilidade pública a Associação de Usuários do 
Transporte Coletivo de Esmeraldas- AUTCE -, com sede no Município 
de Esmeraldas, foi aprovado em turno único, com a Emenda no 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 806/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Usuários do Transporte 

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

Usuários do Transporte Coletivo de Esmeraldas, com sede no 
Município de Esmeraldas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
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O Projeto de Lei no 821/2003, de autoria do Deputado Padre João, 
que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Bairro São Benedito, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete, 
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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 821/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

São Benedito, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro São Benedito, com sede no Município de 
Conselheiro Lafaiete. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 822/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 822/2003, de autoria do Deputado Rogério 

Correia, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária Padre 
Francisco Carvalho Moreira, com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 822/2003 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Padre Francisco 
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Carvalho Moreira, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária 

Padre Francisco Carvalho Moreira, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 825/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 825/2003, de autoria do Deputado Domingos 

Sávio, que declara de utilidade pública o Grupo Esperança Terceira 
Idade, com sede no Município de Morada Nova de Minas, foi aprovado 
em turno único, com a Emenda no 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 825/2003 
Declara de utilidade pública o Grupo Esperança Terceira Idade de 

Morada Nova de Minas, com sede no Município de Morada Nova de 
Minas. 

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

Terceira Idade de Morada Nova de Minas, com sede no Município de 
Morada Nova de Minas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 834/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 834/2003, de autoria do Deputado Pinduca 
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Ferreira, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária 
Bom Jesus, com sede no Município de Betim, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 834/2003 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Bom Jesus, com 

sede no Município de Betim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária 

Bom Jesus, com sede no Município de Betim. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 851/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 851/2003, de autoria do Deputado José 

Henrique, que declara de utilidade pública a Creche Monsenhor 
Geraldo da Costa Vai de Abre Campo, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 851/2003 
Declara de utilidade pública a Creche Monsenhor Geraldo da Costa 

Vai de Abre Campo, com sede no Município de Abre Campo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Monsenhor 

Geraldo da Costa Vai de Abre Campo, com sede no Município de 
Abre Campo. 
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Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 
Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 856/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 856/2003, de autoria da Deputada Vanessa 

Lucas, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Baixa Alegre e Regiões Circunvizinhas - ACBARC, com sede no 
Município de Novo Oriente de Minas, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 856/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Baixa 

Alegre e Regiões Circunvizinhas - ACBARC, com sede no Município 
de Novo Oriente de Minas. 

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

Comunitária de Baixa Alegre e Regiões Circunvizinhas - ACBARC, 
com sede no Município de Novo Oriente de Minas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 857/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 857/2003, de autoria do Deputado Neider 

Moreira, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores 
dos Bairros Cidade Jardim, Rosário, Novo Rosário, Capelinha, 
Bicame, lpanema e Novo Mundo -ASMOB, com sede no Município de 
Cláudio, foi aprovado em turno único, na forma original. 
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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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 857/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros 

Rosário, Bicame, lpanema, Novo Mundo, Novo Rosário, Cidade 
Jardim e Capelinha -ASMOB, com sede no Município de Cláudio. 

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

Moradores dos Bairros Rosário, Bicame, lpanema, Novo Mundo, Novo 
Rosário, Cidade Jardim e Capelinha -ASMOB, com sede no Município 
de Cláudio 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 858/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 858/2003, de autoria do Deputado Paulo César, 

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Esperança 
e Vida- ACEV, com sede no Município de Nova Serrana, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 858/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Esperança e 

Vida- ACEV, com sede no Município de Nova Serrana. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Esperança e Vida - ACEV, com sede no Município de 
Nova Serrana. 
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Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
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Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Luiz Humberto 
Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 860/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 860/2003, de autoria do Deputado Sidinho do 

Ferrotaco, que declara de utilidade pública a Associação dos 
Moradores e Amigos de Furnastur - AMAFURNAS, com sede no 
Município de Formiga, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 860/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos 

de Furnastur- AMAFURNAS, com sede no Município de Formiga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores e Amigos de Furnastur - AMAFURNAS, com sede no 
Município de Formiga. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 872/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 872/2003, de autoria do Deputado Márcio 

Passos, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente 
das Crianças Carentes Cristã Democrata, com sede nesta Capital, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

~------------~------------~ 



Assim sendo, opinamos por se dar à propos1çao a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 872/2003 

1367 

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente das Crianças 
Carentes Cristã Democrata, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

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

Beneficente das Crianças Carentes Cristã Democrata, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 876/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 876/2003, de autoria do Deputado Laudelino 

Augusto, que declara de utilidade pública o Serviço Voluntário de 
Resgate - SEVOR -, de João Monlevade, com sede nesse Município, 
foi aprovado em turno único, com a Emenda no 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 876/2003 
Declara de utilidade pública o Serviço Voluntário de Resgate 

SEVOR -, com sede no Município de João Monlevade. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Serviço Voluntário de 

Resgate- SEVOR -, com sede no Município de João Monlevade. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto. 

~-----------~------------~ 



PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
879/2003 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 879/2003, de autoria do Deputado Zé Maia, que 
declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro 
Balduíno, com sede no Município de Canápolis, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 879/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro 

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

Moradores do Bairro Balduíno, com sede no Município de Canápolis. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 901/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 901/2003, de autoria do Deputado Dilzon Melo, 

que declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Menor e 
Assistência Educacional - AMAE -, com sede no Município de 
Campos Gerais, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 901/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Menor e 

Assistência Educacional - AMAE -, com sede no Município de Campos 

L--------0------___l 
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Gerais. 

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

ao Menor e Assistência Educacional - AMAE -, com sede no Município 
de Campos Gerais. 

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 910/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 910/2003, de autoria do Deputado Rogério 

Correia, que declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo 
de Cássia, com sede no Município de Cássia, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 910/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Lar São Vicente de Paulo de 

Cássia, com sede no Município de Cássia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar São 

Vicente de Paulo de Cássia, com sede no Município de Cássia. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 912/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 912/2003, de autoria do Deputado Sebastião 

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Fervedouro, com sede nesse 
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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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 912/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Fervedouro, com sede nesse Município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Fervedouro, com sede nesse 
Município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 923/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 923/2003, de autoria do Deputado Sargento 

Rodrigues, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária 
dos Moradores do Bairro Jardim América, com sede no Município de 
Campo Belo, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 923/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores do Bairro Jardim América, com sede no Município de 
Campo Belo. 

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Jardim América, com sede no 
Município de Campo Belo. 

'--------0--------' 



Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
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Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -
Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 936/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 936/2003, de autoria do Deputado Alberto 

Bejani, que declara de utilidade pública a Fundação de Integração e 
Apoio ao Indivíduo com Necessidades Especiais- Fundação FIAINE -, 
com sede no Município de Juiz de Fora, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 936/2003 
Declara de utilidade pública a Fundação de Integração e Apoio ao 

Indivíduo com Necessidades Especiais - Fundação FIAINE -, com 
sede no Município de Juiz de Fora. 

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

Integração e Apoio ao Indivíduo com Necessidades Especiais 
Fundação FIAINE -, com sede no Município de Juiz de Fora. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 955/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 955/2003, de autoria do Deputado Miguel 

Martini, que declara de utilidade pública o Instituto Jurídico para 
Efetivação da Cidadania - Minas Gerais - IJUCI-MG, foi aprovado em 
turno único, 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 § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 955/2003 
Declara de utilidade pública o Instituto Jurídico para Efetivação da 

Cidadania - Minas Gerais - IJUCI-MG, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Jurídico para 

Efetivação da Cidadania - Minas Gerais - IJUCI-MG, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 964/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 964/2003, de autoria do Deputado André 

Ouintão, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Informação Popular - ACIP -, com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 964/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 

Informação Popular - ACIP -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

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

Comunitária de Informação Popular - ACIP -, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
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Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -
Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 967/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 967/2003, de autoria do Deputado Ricardo 

Duarte, que declara de utilidade pública a Associação Criança Feliz, 
com sede no Município de Machado, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 967/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Criança Feliz, com sede 

no Município de Machado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Criança 

Feliz, com sede no Município de Machado. 
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 995/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 995/2003, de autoria do Deputado Laudelino 

Augusto, que declara de utilidade pública o Conselho Central N. Sra. 
das Graças de Pouso Alegre, da Sociedade de São Vicente de Paulo, 
com sede no Município de Pouso Alegre, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 

'----------0--------' 



1374 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 995/2003 
Declara de utilidade pública o Conselho Central Nossa Senhora das 

Graças de Pouso Alegre, da Sociedade de São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Pouso Alegre. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central 

Nossa Senhora das Graças de Pouso Alegre, da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, com sede no Município de Pouso Alegre. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 APRESENTADA EM PLENÁRIO 

AO PROJETO DE LEI N° 854/2003 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o Projeto de Lei n° 

854/2003 dispõe sobre a inclusão de cláusula nos contratos de 
concessão de serviços públicos de transportes intermunicipais, com a 
obrigatoriedade de reserva de espaço para publicidade no interior de 
ônibus. 

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para emissão de 
parecer sobre a matéria. Por conseqüência, o autor apresentou 
requerimento solicitando que esta Comissão apreciasse a proposição. 

Posteriormente, esta Comissão opinou por sua aprovação na forma 
proposta. 

Na fase de discussão em Plenário, foi apresentada a Emenda no 1, 
do Deputado Célio Moreira. 

Retoma, agora, a proposição a esta Comissão a fim de que seja 
emitido parecer sobre a Emenda no 1 , nos termos do § 2° do art. 188 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A emenda em tela objetiva alterar o art. 1 o do Projeto de Lei no 

854/2003. Dispõe que os contratos de concessão dos serviços de 
transportes intermunicipais passem a conter cláusula com a 
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obrigatoriedade de reserva de espaço no interior dos coletivos, 
não só para afixação de cartazes sobre pessoas desaparecidas, mas 
também para a divulgação de mensagem de interesse público. 

Argumenta o autor da emenda que isso já ocorre nos ônibus de Belo 
Horizonte, onde espaço é utilizado para a afixação de cartazes 
contendo tanto a foto de pessoas desaparecidas como a divulgação 
de mensagens de interesse público. Considera ele que o mesmo deve 
ocorrer no transporte coletivo intermunicipal. 

Esta Comissão, quando da análise da proposição, não vislumbrou 
óbice jurídico-constitucional à sua tramitação. Constatou-se que a 
intenção do autor encontra farto amparo na legislação vigente, não só 
no âmbito da Constituição Estadual, arts. 10 e 43, como também na 
Lei n° 10.453, de 1991, e no art. 25 do Decreto n° 32.656, de 1991 , 
que contém o Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo 
Intermunicipal do nosso Estado. 

Dessa forma, entendemos procedente a referida emenda, uma vez 
que sua propositura aperfeiçoa a matéria, complementando-a, visando 
ao melhor atendimento do público usuário do transporte coletivo. 

Oportuno trazermos à colação, como ensina o emérito Prol. Hely 
Lopes Meirelles, que o contrato de concessão pode ser alterado 
unilateralmente pela administração, sempre para melhor atendimento 
do público. Ao Estado é lícito alterar as condições objetivas do 
serviço, não devendo deslocar a relação entre os termos da equação 
econômica e financeira, nem agravar os encargos ou as obrigações 
do concessionário, sem reajustar a remuneração estipulada ("Direito 
Administrativo Brasileiro", 28" edição, 2003, pág. 375). 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 1 ao 

Projeto de Lei no 854/2003. 
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Gil Pereira, relator - Adalclever Lopes -

Sidinho do Ferrotaco. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N° 2 A 14 AO PROJETO DE LEI 

N° 1 .079/2003 
(Nova Redação nos Termos do Art. 138 do Regimento Interno) 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise 

altera dispositivos da Lei no 12.735, de 30/12/97, que dispõe sobre o 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 20/9/2003, foi o projeto 
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em sua análise, a 
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela 
aprovação da matéria com a Emenda no 1, que apresentou. Em 
seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação 
do projeto com a emenda apresentada pela Comissão anterior. 

Esta Comissão, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto, na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

Encerrada a discussão em 1 o turno, foram apresentadas em Plenário 
as Emendas n°s 2 a 14, de autoria dos Deputados Gil Pereira, Maria 
José Haueisen, Adalclever Lopes, Sebastião Helvécio, Sidinho do 
Ferrotaco, Weliton Prado e Rogério Correia. 

Retoma, 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. 

Durante a discussão foram apresentadas novas sugestões de 
emenda, e este relator acatou apenas a apresentada pelo Deputado 
Adalclever Lopes. Entretanto, foram verificadas algumas incorreções 
no avulso distribuído, e este relator apresenta nova redação de seu 
parecer para as devidas correções. 

Fundamentação 
A Emenda n° 2 dispõe sobre a inclusão de motocicletas na hipótese 

de isenção do IPVA, quando esse veículo for utilizado na categoria de 
aluguel - táxi. Este relator entende que, apesar de a categoria de 
moto-táxi estar implicitamente enquadrada na isenção do tributo, o 
texto legal deve evidenciar com clareza o conteúdo e o alcance que o 
legislador pretende dar à norma, razão pela qual acatamos a referida 
emenda. 

A Emenda n° 3 propõe que naqueles municípios em que a 
arrecadação de ICMS for inferior ao repasse do Fundo de Participação 
dos Municípios, o Estado aplique o percentual que lhe couber na 
repartição do produto total da arrecadação do IPVA dos veículos 
registrados, matriculados ou licenciados no município, em obras de 

~-----------~------------~ 



1377 
infra-estrutura e saneamento. O art. 161 da Carta mineira veda a 
vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, razão 
pela qual não acatamos a emenda. 

As Emendas n°s 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 tratam de questões relativas 
a isenção ou redução da alíquota do IPVA para determinadas 
categorias de veículos. 

As Emendas n°s 4 e 9 dispõem sobre a alíquota de IPVA aplicada 
para caminhonetes de carga - picape, furgão e veículo automotor 
rodoviário com autorização para transporte público de passageiros. A 
Emenda n° 4 propõe uma alíquota de 1% e a Emenda n° 9 uma 
alíquota de 2%. 

A Emenda n° 5 propõe a isenção do IPVA para os portadores de 
deficiência visual ou auditiva. No mesmo sentido, a Emenda no 7 
propõe a inclusão dos deficientes visuais, mentais e autistas como 
isentos da cobrança do tributo. 

A Emenda no 6 propõe a inclusão no rol de isenção do IPVA de 
veículo de entidade formada pelo Programa de Incentivo à Formação 
de Bombeiros Voluntários. Na concepção do autor da proposta, o 
mesmo fundamento da isenção tributária estabelecida para as 
entidades filantrópicas se aplica à pretendida isenção para as 
brigadas voluntárias. 

A Emenda no 8 propõe que a base de cálculo do IPVA para veículo 
popular, com até 1 .000 cilindradas, fique reduzida em 10%. 

A Emenda no 10 dispõe sobre a alíquota de IPVA aplicada a 
motocicletas, motonetas, triciclos, quadriciclos e ciclomotores, 
propondo uma alíquota de 1% para veículos com até 150 cilindradas e 
1 ,5% para veículos com mais de 150 cilindradas. 

A Emenda n° 13 propõe a isenção do IPVA para os proprietários de 
veículo automotor rodoviário com autorização para transporte público 
suplementar ou alternativo. 

Este relator entende que as emendas que propõem a isenção do 
IPVA, ainda que justificáveis em alguns casos específicos, são 
inoportunas, em razão da realidade fiscal vivida pelo Estado 
atualmente. O Poder Executivo vem concentrando esforços no 
aperfeiçoamento dos mecanismos de arrecadação e fiscalização dos 
tributos estaduais, razão pela qual encaminhou a esta Casa o projeto 
de lei em análise. 
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No que se refere às alíquotas do IPVA, este relator entende que 

as modificações de alíquotas propostas buscam adequar os valores 
cobrados em Minas Gerais à realidade de Estados limítrofes a Minas. 
No caso do IPVA cobrado de proprietários de motocicletas, por 
exemplo, Estados como o Rio de Janeiro e São Paulo cobram os 2% 
propostos no projeto. Além disso, segundo estudos realizados pela 
Secretaria de Estado de Fazenda, o IPVA médio das motocicletas em 
nosso Estado é de R$35,00. A majoração proposta representará um 
aumento moderado no imposto, mas que trará aos cofres públicos 
cerca de R$14.000.000,00, conforme estima a Secretaria de Estado 
de Fazenda. Por essas razões, não acataremos as referidas 
emendas. 

A Emenda no 11 propõe que não haja cobrança em dobro da multa, 
quando o contribuinte do IPVA for flagrado em ação fiscal que 
identifique o não-recolhimento do tributo. O projeto estipula multa de 
50% do valor do imposto, quando, através de ação fiscal, o Poder 
Executivo verificar o não-pagamento do tributo. Esta alteração está 
em consonância com o que ocorre com o ICMS e as taxas estaduais, 
em que, na hipótese de ação fiscal, existe penalidade para o 
contribuinte autuado. Assim, este relator não acata a referida emenda. 

As Emendas n°s 12 e 14 tratam da forma de arrecadação do IPVA. 
A Emenda no 12 propõe que o pagamento do IPVA seja efetuado a 
partir do mês de fevereiro de cada ano. Atualmente o IPVA é pago a 
partir de janeiro, de acordo com o final da placa do veículo. A Emenda 
n° 14 propõe que o contribuinte possa optar pelo pagamento do IPVA 
em cota única ou em quatro parcelas mensais consecutivas. 
Atualmente o contribuinte pode optar pelo pagamento em cota única, 
geralmente com um desconto autorizado pelo Poder Executivo, ou em 
três parcelas mensais consecutivas. 

Este relator entende ser inoportuna a apresentação das referidas 
emendas. A possibilidade de postergar ou alongar o pagamento do 
IPVA afetaria diretamente o fluxo de caixa do Estado. É sabido que, 
em virtude da crise econômica que vivemos, no início do ano, o 
Estado tem a necessidade de pagar diversas despesas do exercício 
anterior, entre elas o 13° salário dos servidores. Na atual conjuntura 
de escassez, os recursos oriundos da arrecadação do IPVA são 
imprescindíveis na composição do caixa estadual. Por essa razão, 
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não acatamos as referidas emendas. 

Considerando as modificações sofridas pela Lei no 12.735, desde 
sua promulgação em 1997, as diversas propostas apresentadas 
durante a tramitação deste projeto de lei e algumas correções de 
redação necessárias, apresentamos no final de nosso parecer o 
Substitutivo n° 2, que consolida a legislação do IPVA do Estado de 
Minas Gerais. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.079/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 2 e pela rejeição das 
Emendas n°s 3 a 14. 

Esclarecemos que, com a aprovação do Substitutivo no 2, ficam 
prejudicadas as Emendas n°s 1 e 2, por terem sido contempladas no 
substitutivo. 

SUBSTITUTIVO N° 2 
Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA - e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -

IPVA- incide, anualmente, sobre a propriedade de veículo automotor 
de qualquer espécie, sujeito a registro, matrícula ou licenciamento no 
Estado. 

Parágrafo único - O IPVA incide também sobre a propriedade de 
veículo automotor, ainda que dispensado de registro, matrícula ou 
licenciamento no órgão próprio, desde que o seu proprietário seja 
domiciliado no Estado. 

Art. 2° - O fato gerador do imposto ocorre: 
I - para veículo novo, na data de sua aquisição pelo consumidor; 
11 - para veículo usado, no dia 1 o de janeiro de cada exercício; 
111 - para veículo importado pelo consumidor, na data de seu 

desembaraço aduaneiro. 
§ 1 o - Tratando-se de veículo usado que não se encontrava 

anteriormente sujeito a tributação, considera-se ocorrido o fato 
gerador na data em que se der o fato ensejador da perda da 
imunidade ou da isenção. 

§ 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se novo o veículo sem uso, 
até a sua saída promovida por revendedor ou diretamente do 

~-----------~------------~ 



1380 
fabricante ao consumidor final. 

§ 3° - Na hipótese dos incisos I e 111 e do § 1° deste artigo. o 
recolhimento do IPVA será proporcional ao número de dias restantes 
para o fim do exercício. 

Art. 3°- É isenta do IPVA a propriedade de: 
I - veículo de entidade filantrópica, quando declarada de utilidade 

pública pelo Estado, desde que utilizado exclusivamente para a 
consecução dos objetivos da entidade; 

11 - veículo de embaixada, consulado ou de seus integrantes de 
nacionalidade estrangeira; 

111 - veiculo de pessoa portadora de deficiência física, quando 
adaptado por exigência do órgão de trânsito para possibilitar a sua 
utilização pelo proprietário; 

IV - veículo de turista estrangeiro, durante a sua permanência no 
Pais, por período nunca superior a um ano. desde que tal veiculo não 
esteja sujeito a registro. matricula nem licenciamento no Estado; 

V - veículo de motorista profissional autônomo, que o utilize para 
transporte público de passageiros na categoria aluguel -táxi, inclusive 
motocicleta licenciada para o serviço de moto-táxi. adquirido com ou 
sem reserva de domínio; 

VI - veículo rodoviário dispensado de licenciamento no órgão de 
trânsito, por não trafegar em via pública. e máquina agrícola ou de 
terraplenagem; 

VIl - veículo de valor histórico, assim declarado pela Fundação 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais -
IEPHA-MG -; 

VIII -veículo roubado. furtado ou extorquido, no período entre a data 
da ocorrência do fato e a data de sua devolução ao proprietário; 

IX - veículo sinistrado com perda total, conforme disposto em 
regulamento. a partir da data da ocorrência do sinistro; 

X - veículo objeto de sorteio promovido por entidade credenciada. na 
forma prevista em Lei, no período entre a data de sua aquisição e a 
data de sua entrega ao sorteado; 

XI - veículo adquirido em leilão promovido pelo poder público, no 
período entre a data de sua apreensão e a data da arrematação; 

XII - veículo que esteja cedido em comodato à administração direta 
do Estado. bem como a autarquia e fundação pública estadual; 
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XIII - veículo usado, desde que seu proprietário seja 

comerciante de veículos inscrito no Cadastro de Contribuintes do 
Estado e o utilize como mercadoria em sua atividade comercial; 

XIV - embarcação, desde que o seu proprietário seja pescador 
profissional e utilize em sua atividade pesqueira; 

XV - aeronave e embarcação com autorização para o transporte 
público de passageiros ou cargas comprovada mediante registro no 
órgão próprio; 

XVI - locomotiva; 
XVII - veículo pertencente a motorista profissional autônomo que o 

utilize exclusivamente no transporte escolar, na zona rural ou desta 
para a zona urbana, contratado pela Prefeitura do município onde seja 
prestado o serviço. 

§ 1° - Na hipótese do inciso VIII, fica o proprietário do veículo 
desobrigado das penalidades referentes a infraçôes cometidas 
durante o período estabelecido no referido dispositivo. 

§ 2° - O Poder Executivo disciplinará em regulamento as hipóteses 
em que seja necessário o reconhecimento da isenção e as 
formalidades a serem observadas para sua concessão. 

§ 3° - Caso o bem a que se refere o inciso V venha a ser retomado 
pelo credor alienante fiduciário, este responderá pela quitação de 
créditos de IPVA cujo fato gerador tenha ocorrido no exercício em que 
se verifique a retomada, observada a proporcionalidade prevista no 
inciso I do art. 2°. 

§ 4° - Nas hipóteses dos incisos 111 e V, a isenção alcança a 
propriedade um veículo apenas. 

§ 5° - Na hipótese do inciso V, quando se tratar de veículo gravado 
com cláusula de reserva de domínio em favor de terceiros, a isenção 
somente se aplica em relação a motorista profissional da categoria 
táxi, na condição de adquirente beneficiário, se este não for 
proprietário nem possuir outro veículo alcançado pela isenção, com ou 
sem cláusula de reserva de domínio. 

Art. 4° - Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor. 
Art. 5° - Respondem solidariamente com o proprietário pelo 

pagamento do imposto e acréscimos legais devidos: 
I - o devedor fiduciário, em relação ao veículo objeto de alienação 

fiduciária; 
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11 - o arrendatário, em relação ao veículo objeto de 

arrendamento mercantil. 
Art. 6° - O adquirente do veículo responde solidariamente com o 

proprietário anterior pelo pagamento do imposto e dos acréscimos 
legais vencidos e não pagos. 

Parágrafo único - O disposto no "capuf' deste artigo não se aplica ao 
adquirente de veículo vendido em leilão promovido pelo poder público. 

Art. 7°- A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo. 
§ 1 o - Tratando-se de veículo novo, a base de cálculo é o valor 

constante no documento fiscal referente à transmissão da propriedade 
ao consumidor. 

§ 2° - Tratando-se de veículo usado, a base de cálculo é o valor 
apurado pela Secretaria de Estado da Fazenda com base nos preços 
médios praticados no mercado, pesquisados em publicações 
especializadas e, subsidiariamente, na rede revendedora, 
observando-se: 

I - em relação a veículos rodoviário e ferroviário: espécie, marca, 
modelo, potência, capacidade máxima de tração e carga, ano de 
fabricação e tipo de combustível utilizado; 

11 - em relação a embarcação: potência, comprimento, casco, ano de 
fabricação e tipo de combustível; 

111 - em relação a aeronave: peso máximo de decolagem e ano de 
fabricação. 

§ 3° - Tratando-se de veículo usado, quando não constarem no 
mercado informações sobre sua comercialização no ano base, para 
definição de seu valor venal, serão observados os critérios previstos 
em regulamento. 

§ 4° - Tratando-se de veículo novo ou usado, importado pelo 
consumidor, para pagamento do IPVA devido no exercício em que se 
der o seu internamento, será considerado como base de cálculo o 
valor constante no documento relativo a seu desembaraço aduaneiro 
em moeda nacional, acrescido dos tributos e demais encargos 
devidos pela importação, inclusive o Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação- ICMS-, ainda que não recolhidos. 

§ 5° - Não se incluem na base de cálculo os custos financeiros 

~-----------~------------~ 



1383 
referentes a venda a prazo ou financiada. 

§ 6° - Tratando-se de veículo movido exclusivamente a álcool etílico 
hidratado combustível, a base de cálculo fica reduzida em 30%. 

Art. 8° - Não sendo apresentada a documentação a que se referem 
os §§ 1 o e 4° do art. T, ou se nela constarem valores notoriamente 
inferiores aos de mercado, a base de cálculo será o valor atribuído 
pela autoridade fazendária, observado o disposto em regulamento. 

Art. go - A Secretaria de Estado de Fazenda fará publicar, no órgão 
oficial do Estado, tabelas que informem os valores da base de cálculo 
e do imposto referentes aos veículos de que tratam os §§ 2° a 4° do 
art. T. 

§ 1 o - É assegurado ao contribuinte a apresentação de recurso no 
caso de discordância do valor da base de cálculo, no prazo de quinze 
dias úteis contados da data da publicação das tabelas. 

§ 2° - Na hipótese de decisão favorável ao recurso do contribuinte, 
ocorrida após a data do vencimento da primeira parcela ou da cota 
única com desconto, fica assegurado ao contribuinte o prazo de dez 
dias contados da data da ciência da decisão, para o pagamento com 
os beneffcios previstos no art. 11 desta lei. 

Art. 10- As alíquotas do IPVA são de: 
I - 4% (quatro por cento) para automóvel, veículo de uso misto, 

veículo utilitário e outros não especificados neste artigo; 
11 - 3% (três por cento) para caminhonete de carga - picape- e 

furgão; 
111 - 1% (um por cento) para veículos destinados exclusivamente à 

locação, de propriedade de pessoa jurídica com atividade de locação 
devidamente comprovada nos termos da legislação aplicável, ou na 
sua posse em virtude de contrato formal de arrendamento mercantil 
ou propriedade fiduciária; 

IV - 1% (um por cento) para ônibus, microônibus, caminhão, 
caminhão-trator e aeronave; 

V - 2% (dois por cento) para motocicleta, motoneta, triciclo, 
quadriciclo e ciclomotor; 

VI - 3% (três por cento) para embarcação; 
VIl - 2% (dois por cento) para automóvel, veículo de uso misto, 

veículo utilitário, desde que possuam autorização para transporte 
público rodoviário de passageiros, comprovada mediante registro no 
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órgão de trânsito na categoria "aluguel"; 

VIII - 1% (um por cento) para ônibus, microônibus e furgão com 
autorização para transporte público suplementar. 

Parágrafo único - Para definição de veículos citados neste artigo, 
serão observadas as normas técnicas dos respectivos fabricantes ou, 
na sua ausência, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT. 

Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária 
credenciada pela Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao 
contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em três parcelas 
mensais consecutivas. 

§ 1° -A Secretaria de Estado de Fazenda escalonará o pagamento 
de acordo com o final da placa do veículo. 

§ 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto para o 
pagamento do IPVA em cota única. 

Art. 12 - O não-pagamento do IPVA nos prazos estabelecidos na 
legislação sujeita o contribuinte ao pagamento de multa calculada 
sobre o valor atualizado do imposto ou de parcelas deste, conforme 
disposto nos incisos abaixo, bem como de juros de mora: 

I - 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do imposto por dia de 
atraso, quando o pagamento ocorrer dentro de trinta dias contados da 
data do vencimento; 

11 - 20% (vinte por cento) do valor do imposto, quando o pagamento 
ocorrer após o prazo previsto no inciso anterior. 

§ 1° - havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinqüenta por 
cento) do valor do imposto observadas as seguintes reduções: 

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

b) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea anterior e antes de 
sua inscrição em dívida ativa. 

§ 2° - Na hipótese prevista no 'caput' deste artigo, ocorrendo o 
pagamento espontâneo apenas do tributo, a multa será exigida em 
dobro, quando houver ação fiscal. 

Art. 13 - Fica facultado ao alienante comunicar ao órgão onde 
registrou, matriculou ou licenciou o veículo a transferência de sua 
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propriedade. 

Parágrafo único - A comunicação desobriga o alienante de 
responsabilidade relativa a imposto cujo fato gerador ocorra 
posteriormente a ela, bem como dos acréscimos legais. 

Art. 14- O IPVA é vinculado ao veículo. 
Parágrafo único - A propriedade do veículo somente poderá ser 

transferida: 
I - para outra unidade da Federação, após o pagamento integral do 

imposto devido; 
li- dentro do Estado, após o pagamento do imposto ou das parcelas 

deste já vencidas. 
Art. 15 - Nenhum veículo será registrado, matriculado nem 

licenciado perante a repartição pública competente sem a prova do 
pagamento do imposto vencido e dos acréscimos legais, quando 
devidos. 

Art. 16 - O contribuinte ou o responsável deverão manter 
arquivados, pelo prazo de cinco anos contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, os 
comprovantes de pagamento do imposto. 

Art. 17 - Do produto da arrecadação do IPVA, incluídos os 
acréscimos legais correspondentes, 50% (cinqüenta por cento) 
pertencem ao Estado, e 50% (cinqüenta por cento), ao município onde 
se encontrar registrado, matriculado ou licenciado o veículo. 

Parágrafo único - Não estando o veículo sujeito a registro, matrícula 
ou licenciamento, 50% (cinqüenta por cento) do produto da 
arrecadação do imposto pertencem ao município mineiro onde se 
encontrar domiciliado o contribuinte. 

Art. 18 - Caberá ao Estado efetuar a restituição de importância 
indevidamente recolhida a título de imposto e acréscimos legais, 
ficando-lhe assegurado ressarcimento, pelo município, do valor a este 
repassado, na forma que dispuser o regulamento. 

Art. 19 - Os convênios para fiscalização e aplicação de multas de 
trânsito firmados entre o poder público estadual e os municípios 
estipularão o percentual devido ao Estado, que não será inferior a 
50% (cinqüenta por cento) do valor das multas arrecadadas. 

Art. 20 - O Estado promoverá, diretamente ou através de 
concessionária, o leilão dos veículos apreendidos e não retirados por 
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seu proprietários, e os recursos arrecadados serão destinados na 
forma estabelecida no art. 328 da Lei Federal n° 9.503, de 23 de 
setembro de 1997. 

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2004. 

Art. 22- Ficam revogadas a Lei no 12.735, de 30 de dezembro de 
1997, e a Lei no 14.135, de 28 de dezembro de 2001. 

Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - José Henrique - Mauro Lobo (voto contrário) -
Chico Simões. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
O Sr. Presidente despachou, em 18/11/2003, as seguintes 

comunicações: 
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 

Arnaldo de Carvalho Santos, ocorrido em 11/11/2003, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Hildebrando W. Costa, ocorrido em 12/11/2003, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Marco Antônio da Paixão, ocorrido em 13/11/2003, em Pouso Alegre. 
(-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Nazir Félix, ocorrido em 12/11/2003, em Cambuquira. (-Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento da 
Sra. Edna Aparecida Silva Lima, ocorrido em 12/11/2003, nesta 
Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 101• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19/11/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 • Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e telegrama - 2" Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 1 .252 e 1 .253/2003 - Requerimentos nos 1 .849 a 1.868/2003 -
Requerimentos das Comissões de Participação Popular e de Direitos 
Humanos, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira (2), da 
Comissão Especial da Expansão do Metrô, do Colégio de Líderes, dos 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Célio Moreira (4), Célio Moreira e 
outros, Doutor Viana (2), Adalclever Lopes, Laudelino Augusto, 
Leonardo Moreira (11 ), Zé Maia, Mau ri Torres e Chico Simões e das 
Deputadas Jô Moraes e Marília Campos (2) - Proposições não 
recebidas: Requerimentos da Comissão Especial da Cafeicultura 
Mineira e do Deputado João Bittar (4) - Comunicações: Comunicações 
das Comissões de Turismo, de Assuntos Municipais, de Meio 
Ambiente, de Participação Popular, de Política Agropecuária e de 
Segurança Pública e dos Deputados Sidinho do Ferrotaco, Dinis 
Pinheiro, Antônio Carlos Andrada e Doutor Ronaldo - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Rogério Correia, Dalmo Ribeiro 
Silva, Arlen Santiago e Laudelino Augusto - 2• Parte (Ordem do Dia): 
1• Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: 
Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de 
Emenda à Constituição n°s 63 a 65/2003 - Comunicação da 
Presidência Leitura de Comunicações Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, 
Laudelino Augusto. Célio Moreira. da Deputada Marília Campos (2), 
dos Deputados Chico Simões, Doutor Viana (2), Adalclever Lopes, 
Célio Moreira (2), Leonardo Moreira (11 ), Zé Maia e Célio Moreira e 
outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 174 e 740/2003; aprovação 
- Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de 
Participação Popular e de Direitos Humanos, da Comissão Especial 
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da Cafeicultura Mineira (2), da Comissão Especial da Expansão 
do Metrô, das Deputadas Jô Moraes e Marília Campos, dos 
Deputados Célio Moreira e Mauri Torres e do Colégio de Líderes; 
aprovação - 2• Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
Votação de Proposições: Requerimento da Deputada Jô Moraes; 
aprovação - Inexistência de quórum especial para votação de 
Proposta de Emenda à Constituição - Votação, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei n° 889/2003; discursos do Deputado Rogério Correia e da 
Deputada Jô Moraes; votação do Substitutivo no 3, salvo emendas; 
aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos nos 1 e 2 e das Emendas 
n°S 1 a 13, 16, 23 a 25, 27, 30, 31, 33, 34, 39, 43 e 49; votação das 
Emendas n°s 14, 15, 17 a 22, 26, 28, 29, 32, 35 a 38, 40 a 42, 44 a 48 
e 50 a 55; rejeição- Inexistência de quórum para votação- Discussão, 
em 1 o turno, das Propostas de Emenda à Constituição n°s 23 e 
53/2003; encerramento da discussão - Discussão, em 1 o turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição no 57/2003; apresentação da 
Emenda no 1; encerramento da discussão; encaminhamento da 
proposta com a emenda à Comissão Especial - Discussão, em 1° 
turno, do Projeto de Lei no 66/2003; encerramento da discussão -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 175/2003; apresentação 
da Emenda no 1; encerramento da discussão; encaminhamento do 
projeto com a emenda à Comissão de Transporte- Discussão, em 1° 
turno, dos Projetos de Lei nos 477 e 540/2003; encerramento da 
discussão - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia. 

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

Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 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 - 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 - lrani 
Barbosa - I vai r Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José 
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Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Márcio Passos 
- Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
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) -Às 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. 

1• Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
N° 7/2003, do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, 

comunicando, em atenção ao Requerimento no 883/2003, do 
Deputado Fábio Avelar, que o Executivo não se opõe à concessão do 
título de Cidadão Honorário 'do Estado de Minas Gerais ao Pe. André 
Callegari. 

Do Sr. Nilson Naves, Ministro Presidente do Conselho da Justiça 
Federal, informando, em atenção ao Requerimento no 1.491/2003, da 
Deputada Ana Maria Resende, que está prevista em projeto de lei que 
tramita no Congresso Nacional a instalação de duas varas da Justiça 
Federal em Montes Claros. 

Do Sr. Gastão Vieira, Deputado Federal, prestando informações em 
atenção a requerimento da Comissão de Educação encaminhado por 
meio do Ofício n° 2.735/2003/SGM. 
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Do Sr. Hélio Costa, Senador, acusando o recebimento do 

Requerimento n° 1.638/2003, das Comissões de Saúde e de 
Administração Pública. 

Do Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e 
Gestão, informando, em atenção a pedido de diligência da Comissão 
de Justiça, que o Projeto de Lei no 1 .095/2003 implica acréscimo de 
despesas que não pode ser mensurado no momento. (-Anexe-se ao 
Projeto de Lei no 1.095/2003.) 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, prestando informações 
relativas ao Requerimento no 680/2003, do Deputado Leonardo 
Quintão. 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando estudo 
de impacto financeiro relativo ao Projeto de Lei no 346/2003, em 
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (-Anexe-se ao Projeto de 
Lei no 346/2003.) 

Do Sr. Odelmo Leão, Secretário de Agricultura, prestando 
informações relativas ao Requerimento no 1.431/2003, da Deputada 
Ana Maria Resende. 

Do Sr. Florisbelo Francisco de Resende Filho, Presidente da 
Câmara Municipal de Cláudio, solicitando a inclusão do que dispõe a 
Lei no 10.782 na dotação orçamentária de 2004. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei no 1.116/2003.) 

Do Sr. Leandro Rabêlo Acayaba de Rezende, Presidente da Câmara 
Municipal de Varginha, encaminhando, atendendo a requerimento do 
Vereador Sérgio Kuroli Takeishi, a "Carta de Varginha", que contém as 
propostas das unidades sindicais filiadas à União Nacional Sindical -
UNS - sobre a reforma sindical do Governo Federal. (- À Comissão do 
Trabalho.) 

Da Sra. Teima Blandina Wenceslau, Prefeita Municipal de Minas 
Novas, em que solicita a realização de audiência pública da 
Assembléia Legislativa nesse município, ou na região do Alto 
Jequitinhonha, para que participem efetivamente das discussões 
sobre o Projeto de Lei no 1 .071/2003, do Deputado Rogério Correia, 
em tramitação nesta Casa. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Hermes Ricardo Matias de Paula, Presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -. informando 
sobre a liberação de recursos financeiros destinados à execução de 
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Programas do FNDE para a Secretaria de Educação. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do 
DER-MG, em atenção ao Requerimento no 854/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira, informando que o órgão está providenciando 
levantamento dos dados solicitados. (- Anexe-se ao Requerimento n° 
854/2003.) 

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do 
DER-MG, prestando informações relativas ao Requerimento no 
819/2003, da Comissão do Trabalho.(- Anexe-se ao Requerimento n° 
819/2003.) 

Do Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos, Comandante-Geral da 
PMMG, em atenção ao Requerimento n° 953/2003, da Comissão de 
Segurança Pública, respondendo ao pedido de reavaliação de atos 
administrativos aplicados a militares supostamente envolvidos em 
esquema de corrupção em Montes Claros. (- Anexe-se ao 
Requerimento no 953/2003.) 

Do Sr. Agílio Monteiro Filho, Subsecretário de Administração 
Penitenciária, em atenção ao Ofício no 3.014/2003/SGM, informando 
não poder comparecer a audiência pública da Comissão de Direitos 
Humanos.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Aristides Vieira, Subsecretário de Assuntos Municipais, 
prestando informação relativa ao Requerimento n° 944/2003, da 
Comissão de Assuntos Municipais. (- Anexe-se ao Requerimento no 
944/2003.) 

Do Sr. Alexandre de Miranda Cardoso, Assessor do Procurador-
Geral da República, solicitando informações a respeito da Lei 
Complementar n° 75, de 1993. 

Do Sr. Fábio Costa Marques, Gerente da Consolidação do INCRA-
MG, encaminhando cópia do Convênio MG/26.000/03, firmado entre a 
RURALMINAS e o INCRA-MG. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 
100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete da Chefia 
da Polícia Civil, prestando informações relativas ao Requerimento no 
1.127/2003, da Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. José Solano C. da Cunha Filho, Chefe de Gabinete do 
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Do Sr. Renato Franco de Almeida, Promotor de Justiça de Defesa 
do Consumidor, informando, em atenção ao Requerimento no 
1.404/2003, do Deputado Weliton Prado, que já está instaurado o 
Procedimento Preparatório n° 5/2002, para investigar eventuais 
descumprimentos da Lei n° 11.052, de 1993. 

Do Sr. Ruy Soares Leal, Gerente de apoio ao Desenvolvimento 
Urbano da CEF, notificando a liberação de recursos financeiros 
destinados à COPASA-MG, referentes a parcelas de contratos 
firmados com o UNIBANCO, com recursos do FGTS. (- À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Solange Fonseca, Chefe Adjunta do Gabinete Pessoal do 
Presidente da República, informando recebimento de solicitação de 
audiência formulada pela Comissão Especial da Cafeicultura Mineira. 
(-À Comissão Especial da Cafeicultura Mineira.) 

TELEGRAMA 
Da Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete do Presidente 

do Senado, prestando informações relativas ao Requerimento no 
1 .356/2003, do Deputado Weliton Prado. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .252/2003 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Nova Conquista, 

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

Nova Conquista, com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2003. 
Cecília Ferramenta 
Justificação: A Creche Comunitária Nova Conquista é uma entidade 
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sem fins lucrativos que assiste gratuitamente crianças carentes de 
até cinco anos, promovendo sua educação e instrução, assegurando-
lhes o direito a saúde, educação, alimentação, cultura e lazer . Pelas 
razões expostas, julgamos mais que procedente o título de utilidade 
pública que se lhe pretende outorgar. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .253/2003 
Dispõe sobre o pagamento com cheque nos estabelecimentos 

comerciais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - O estabelecimento comercial que se propuser a aceitar 

cheque como forma de pagamento só poderá abster-se de aceitá-lo 
quando: 

I - o titular do título de crédito estiver com restrição perante o CDL-
SPC e o SERASA, 

li -o consumidor não for o próprio titular do título de crédito. 
Art. 2° - Fica expressamente proibido ao estabelecimento comercial 

exigir tempo de abertura de conta corrente para a aceitação de 
cheque. 

Art. 3° - É obrigatória a afixação desta lei nos estabelecimentos 
comerciais do Estado, em local visível ao consumidor. 

Art. 4° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o 
estabelecimento comercial a : 

I -multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
11 - multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de 

reincidência; 
111 - cassação da licença do estabelecimento comercial, no caso de 

nova reincidência. 
Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei no 14.126, de 2001. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Gilberto Abramo 
Justificação: É cada vez mais comum vermos exigências absurdas 

dos estabelecimentos comerciais para a aceitação de cheques de 
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Tais exigências ferem a Constituição Federal, o Código de Defesa 
do Consumidor e a moral do consumidor, que é indiretamente taxado 
de "caloteiro", quando se vê diante de tal situação. 

Os PROCONs e o Ministério Público já de uniram contra esse tipo 
de procedimento e contra a Lei no 14.126/2001, que permite essa 
prática entre os comerciantes. 

As condições para a aceitação de cheque não podem ser 
discriminatórias e não se pode tratar o consumidor de forma 
diferenciada, sob pena de ferir a igualdade nas contratações e a 
premissa de boa-fé. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.849/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 

solicitadas ao Chefe da Polícia Civil, ao Ouvidor da Polícia Militar e ao 
Coordenador do CAO providências com relação a denúncias contra 
policiais civis de lpatinga. 

N° 1 .850/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Secretário de Defesa Social providências para garantir a 
integridade física do Sr. Ricardo Figueiredo, Vereador à Câmara 
Municipal de São Francisco. 

N° 1.851/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que se empenhe na 
aquisição de gerador de eletricidade para a santa Casa de 
Misericórdia de Corinto. 

N° 1.852/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que sejam adquiridos os 
equipamentos que menciona para a Santa Casa de Misericórdia de 
Corinto e a que seja ela incluída no Programa Pró-Hosp. 

N° 1.853/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente do IPSEMG com vistas à instalação de posto de 
atendimento em Cruzília e à celebração de convênio entre esse 
Instituto e o Hospital Dr. Cândido Junqueira. 

No 1.854/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
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formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que 
seja criada delegacia de polícia especializada em crimes contra idosos 
no Município de Montes Claros. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

No 1.855/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja 
proposta uma forma diferenciada de cobrança do ICMS para os 
produtores rurais que promovam a preservação e a recomposição das 
matas ciliares dos rios que passam por suas propriedades. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

N° 1.856/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Cel. José 
Afonso de Almeida pelo transcurso do 70° aniversário de sua 
fundação. (-À Comissão de Educação.) 

N° 1.857/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada moção de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal 
Olímpio Pires Guerra ocorrido em 14/11/2003, em ltabira. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

N° 1 .858/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Presidente 
Olegário pelo transcurso do 65° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Antônio Andrade. Anexe-se ao 
Requerimento no 1 .802/2003, nos termos do § 2° do art. 173 do 
Regimento Interno.) 

N° 1.859/2003, do Deputado João Bittar, solicitando sejam 
formulados votos de congratulações com a Prefeitura Municipal de 
Unaí pelos 60 anos de sua emancipação político-administrativa. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 1 .800/2003, nos termos do § 2° do art. 
173 do Regimento Interno.) 

N° 1 .860/2003, do Deputado João Bittar, solicitando sejam 
formulados votos de congratulações com a Prefeitura Municipal de 
Vazante pelos 50 anos de sua emancipação político-administrativa. (-
Anexe-se ao Requerimento no 1.764/2003, nos termos do § 2° do art. 
173 do Regimento Interno.) 

N° 1.861/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando seja formulado apelo ao Presidente da EMA TER com 
vistas a que seja viabilizada e priorizada a instalação de escritório do 
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W 1 .862/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando seja formulado apelo ao Ministério da Educação com vistas 
ao aumento de vagas para os candidatos a cursos técnicos agrícolas 
nas Escolas Técnicas mantidas pelo Governo Federal em Minas 
Gerais.(- À Comissão de Educação.) 

W 1 .863/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando seja formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas 
a priorizar, no Programa de Eletrificação anunciado pelo Governo 
mineiro em parceria com o Governo Federal, a instalação de energia 
elétrica nas unidades rurais de pequenos produtores. (- À Comissão 
de Meio Ambiente.) 

N° 1 .864/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando seja formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas à 
extensão de linha de crédito para os pequenos cafeicultores do 
Estado. 

N° 1.865/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando seja formulado voto de congratulações com os vencedores 
do 5° Concurso de Qualidade de Cafés Especiais - "Cup of 
Excellence" -, realizado na cidade de Araxá. (- Distribuídos à 
Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 1.866/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando seja formulado apelo ao Ministério do Trabalho com vistas 
à adequação da legislação trabalhista à realidade da cadeia produtiva 
do café.(- À Comissão do Trabalho.) 

N° 1 .867/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando sejam feitas gestões junto ao Palácio do ltamaraty e ao 
Ministério da Agricultura com vistas a amenizar ou derrubar as 
barreiras comerciais internacionais abusivas, em especial as da 
Comunidade Européia, impostas ao café do Brasil. (- À Comissão de 
Turismo.) 

N° 1 .868/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à 
indenização das famílias que tiveram suas residências danificadas em 
decorrência de acidente ocorrido na rede de saneamento do Bairro 
Santa Tereza.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos das 

Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos, da 
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira (2), da Comissão Especial 
da Expansão do Metrô, do Colégio de Líderes, dos Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva, Célio Moreira (4), Célio Moreira e outros, Doutor Viana 
(2), Adalclever Lopes, Laudelino Augusto, Leonardo Moreira (11 ), Zé 
Maia, Mauri Torres e Chico Simões e das Deputadas Jô Moraes e 
Marília Campos (2). 

Proposições não Recebidas 
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso I do art. 

2a4, do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes 
proposições: 

REQUERIMENTOS 
Da Comissão Especial de Cafeicultura Mineira, solicitando seja 

encaminhado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de 
Esportes e ao Diretor-Geral do DER-MG, com vistas à agilização da 
reconstrução da ponte na estrada que liga os Municípios de Jacutinga 
e Espírito Santo do Pinhal, SP. (- Semelhante proposição foi 
apresentada anteriormente pelo Deputado Ribeiro Silva.) 

Do Deputado João Bittar (4), solicitando sejam formulados votos de 
congratulações com as Prefeituras Municipais de Carmo do Cajuru, 
pelo transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa; de União de Minas, pelo transcurso do ao aniversário 
de sua emancipação político-administrativa; de Varjão de Minas, pelo 
transcurso do ao aniversano de sua emancipação político-
administrativa; e de Betim, pelo transcurso do 65° aniversário de sua 
emancipação político-administrativa. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Turismo, de Assuntos Municipais (2), de Meio Ambiente, de 
Participação Popular, de Política Agropecuária e de Segurança 
Pública e dos Deputados Sidinho do Ferrotaco, Dinis Pinheiro, Antônio 
Carlos Andrada e Doutor Ronaldo. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, 

ontem votamos projetos bastante polêmicos, que significavam o início 
da implantação de inúmeras taxas e tarifas no Estado. Essa votação 
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deu-se após amplo debate nesta Casa, quando nós, da Oposição, 
do Bloco PT-PCdoB, procuramos sustentar linha de argumentação, 
mostrando, além da injustiça dessas taxas, a desnecessidade de o 
Governo tomar esse tipo de atitude, porque a situação financeira do 
Estado pode e deve ser resolvida de outra forma. Alertamos ainda 
sobre a inconstitucionalidade do projeto. Fizemos longo debate sobre 
o tema. Ontem foi aprovado apenas o projeto de lei que cria uma 
dessas taxas - a de incêndio -, além de outras, relacionadas à 
segurança pública. Foi apenas um, do total de seis projetos de lei 
encaminhados a esta Casa. Portanto, há de se continuar esse debate. 
Não podemos simplesmente desistir de fazê-lo, pois estamos 
convencidos do raciocínio que, de forma incessante, expusemos neste 
Plenário. 

Como já disse, em primeiro lugar há de se destacar a injustiça 
dessas taxas. Ontem, ao fazermos o encaminhamento, ressaltamos o 
valor das taxas e quem seria o responsável pelo seu pagamento, em 
especial o empresariado do setor produtivo, os trabalhadores e o povo 
pobre do nosso Estado. 

Em segundo lugar, essas taxas não são necessárias. Fazendo-se 
um balanço de como o Estado foi tratado durante este ano, veremos 
que o Governo Federal lhe deu atenção especial, muito diferente do 
que ocorreu no Governo tucano, agraciando Minas Gerais com verbas 
três vezes maiores que as de São Paulo e oito vezes maiores que as 
do Rio de Janeiro. Além disso, está realizando a reforma tributária no 
País, que terá repercussão em Minas Gerais, Estado que deverá 
receber cerca R$1.000.000.000,00. Portanto, no ano que vem, nosso 
Estado terá um acréscimo da ordem de R$1.000.000.000,00, devido 
apenas à reforma tributária. 

Além disso, há o crescimento econômico, que já se aponta, com a 
diminuição gradativa da taxa de juros. O Governo Federal conseguiu 
ainda interromper o processo inflacionário herdado, manter o valor do 
dólar em patamar aceitável e diminuir o risco-país, para atrair 
investimentos e diminuir custos. Ao que tudo indica, teremos, no ano 
que vem, uma nova situação econômica no Brasil - já iniciada neste 
último semestre-, que se refletirá em Minas Gerais. 

O Governo Aécio estipula um orçamento, que ainda discutiremos, 
como se tivéssemos um déficit da ordem de R$1.400.000.000,00, mas 
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ele mesmo reconhece que ali não estão computados fatores 
importantes, como expus, que darão a Minas Gerais um orçamento 
sem déficit ou próximo a não ter déficit algum, se não um orçamento 
folgado. Isso sem contar a possibilidade de investimento que têm a 
COPASA e a CEMIG, que não foram vendidas, graças a um esforço 
da Oposição, no Governo de Fernando Henrique. Este é o debate que 
fazemos: a criação dessas taxas, além de injusta, é desnecessária. É 
a segunda linha de argumentação. 

Quero colocar em discussão ainda uma terceira linha de 
argumentação: a inconstitucionalidade da taxa de prevenção contra 
incêndio, pois ela não pode ser sequer apelidada de taxa, já que se 
trata de um imposto. Taxa é o que se cobra por um determinado 
serviço prestado individualmente. Se o cidadão precisa do Estado 
para algo específico, a ele destinado, paga uma taxa. Assim acontece 
nos cartórios etc. Nesse caso, não podemos chamar de taxa, pois não 
será um serviço específico, para uma determinada pessoa, mas um 
contrato geral, que todos serão obrigados a pagar, mesmo que o 
serviço não lhes seja prestado. 

O Deputado Weliton Prado ontem dizia que ficou assustado diante 
do alarme feito pelo Governador Aécio Neves. Parece que todo o 
Estado irá incendiar-se. Quem vê a situação pensa que Nero está no 
Estado e irá incendiá-lo, sendo necessária uma cobrança de taxa 
contra um incêndio geral. Na visão do Governo, o Estado está prestes 
a incendiar-se, e é preciso garantir uma taxa de incêndio. 

O Governador, erradamente, está criando um imposto que apenas o 
Congresso Nacional ou o Governo Federal podem criar. Sei que o 
Governador foi Presidente da Câmara, um excelente Deputado, mas 
não pode confundir o que pode ser feito em Brasília, quanto à criação 
de imposto, e o que pode ser feito em Minas. Por mais bem votado 
que tenha sido, não pode simplesmente criar impostos. 

Há ainda uma agravante. O Deputado Sargento Rodrigues 
apresentou uma emenda- para a qual o PT pediu destaque-, a fim de 
colocar em um fundo de segurança os recursos oriundos da tal taxa. A 
emenda foi fragorosamente derrotada, obtendo apenas 17 votos. O 
Governo não permitiu a criação de um fundo para receber os recursos 
da taxa. Assim, a taxa de incêndio cairá no caixa único do Estado, 
podendo ir, conforme nossa experiência, para qualquer lugar: 
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pagamento de juros de dívida, pagamento de empreiteiros, etc. 
Eventualmente, pode ir para a Polícia Militar ou para o pagamento dos 
funcionários públicos, mas ninguém terá o controle. Portanto, não se 
trata de taxa de segurança pública nem de taxa para o Corpo d~ 
Bombeiros. Como tem significado de imposto, merece uma ADIN. E 
exatamente isso o que faremos. Passa-se para nova etapa. Tendo a 
Assembléia Legislativa, infelizmente, aprovado a proposição do 
Governador, iremos tirar essa dúvida na justiça, no lugar adequado, 
no Supremo Tribunal Federal, por tratar-se de matéria que fere a 
Constituição. Nós, do PT e do PCdoB procuraremos entidades gerais 
da sociedade e daremos entrada a uma ADIN para tentar barrar esse 
imposto de prevenção contra incêndio em Minas Gerais. Se o 
Governador o sancionar, tomaremos essa atitude. Ressalte-se que ele 
poderia não sancionar, o que seria mais correto. 

Outro dia, o Ministro Berzolini errou, mas voltou atrás. Com relação 
à APAE, o Ministro Palocci também errou, mas o Presidente Lula o fez 
voltar atrás. Errar é humano, mas, os erros precisam ser corrigidos. O 
Governador sabe que errou, tem a consciência de que essas taxas 
são desnecessárias e injustas; aliás, ele não foi bem recebido ontem 
no desfile da Mangueira; não foi recebido como achou que seria, com 
apoteose de aplausos. Pelo que soube, ocorreu o contrário. Isso 
reflete exatamente sua postura de completa intransigência. 

O povo de Minas Gerais reclama dessas taxas. Está sendo 
discutida, no Congresso Nacional, a reforma tributária, que, entre 
outros aspectos, pretende dividir renda entre Estados e municípios. O 
Governador, corretamente, pressiona, a fim de que a parte de Minas 
Gerais seja grande. Para tanto, conta com nosso apoio e com o do 
relator, Virgílio Guimarães, que é mineiro. Minas Gerais saiu bem 
aquinhoado. Entrou, por sinal, sem questionamento e com muita 
batalha nossa, no Fundo Regional, que, antigamente, era só para o 
Nordeste. Entrou com a parte de exoneração de exportação e com a 
parte da CIDE. Esta última foi idéia do próprio Governador. As 
bancadas federal e estadual estiveram juntas com o Governador, 
entendendo a reforma tributária como forma de melhorar as condições 
do Estado, diferentemente - repito - do que fizeram os tucanos com 
Minas Gerais na legislatura passada, quando perseguiram o 
Governador Itamar Franco, o povo mineiro, portanto, naquela ocasião 
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representado por ele. Trataram este Estado a pão e água. 
Absolutamente nada para Minas Gerais foi liberado. Hoje, as 
condições são bastante diferentes. 

O Governador Aécio Neves infelizmente insiste em tentar realizar o 
tarifaço. Temos a esperança de que ele corrija esse erro. Pode ter 
sido um erro de técnicos, pois os da Fazenda são muito vorazes. A 
voracidade fiscal deles é conhecida. É tradição. O Ministro Palocci, 
por exemplo, por causa da voracidade, levou um puxão de orelhas do 
Lula. Esse é o dever do Presidente da República e deveria ser o do 
Governador do Estado; porém, o Governador embarca na voracidade 
e torna-se mais voraz do que os mais vorazes Secretários e 
economistas da Fazenda. Isso tem de ter um fim, pois esse foi o 
'1arifaço no 1 "; já está sendo preparado o "no 2". Parece filme de terror. 
A voracidade continua. Depois, virá o "tarifaço no 3", que é o "retorno"; 
em seguida, o '1arifaço no 4", que é o "exterminador''. 

Parece mais o Governador da Califórnia que o de Minas Gerais. 
Isso precisa ter um fim. Não podemos, nesta Assembléia, votar seis 

'1arifaços" no primeiro ano de Governo. Ontem, a base de Governo, 
incomodada, votou, foi fiel ao Governo, e não a recrimino por isso. 
Aliás, ela foi ameaçada. Vimos, pela imprensa, ameaças. Quem 
votasse contra estaria expulso da base. Foi uma ameaça forte. 
Mesmo assim houve reação de alguns e muita solidariedade de outros 
que votaram, mas sem nenhuma convicção da necessidade disso. 

O Governador submeteu a base do Governo, composta de 
Deputados sérios, todos conscientes e que trabalham muito, ao voto 
de seis '1arifaços". Ele precisava ser mais companheiro dos 
Deputados que estão trabalhando para o Governo, com fidelidade, 
procurando, assim como nós, da Oposição, em funções distintas, 
ajudar o Estado de Minas Gerais. 

Fica aqui um apelo para que o Governador possa retroceder desse 
posicionamento e não sancionar essa lei do "tarifaço" e, 
principalmente, retirar as outras tarifas. Vou refazer o pedido: pelo 
menos congele, paralise esses projetos e espere a aprovação da 
reforma tributária. Após essa reforma, refaremos os cálculos. Tenho 
certeza de que Minas Gerais sairá ganhando. Essa, a vontade de 
todos nós. Estamos unidos em torno dessa questão. 

Faço um balanço dessa primeira etapa da disputa que fizemos em 
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torno do "Tarifaço" n°1, chamando a atenção para mais cinco 
projetos que criam tarifas, aumentam impostos e taxas, que ainda 
estão nas comissões, já se preparando para retorno ao Plenário. 
Esperamos que, desta vez, o resultado possa ser diferente. 

A presença do Governador, ontem, na apoteose da Mangueira, 
recebido sem nenhuma apoteose, deve ter-lhe dado uma 
demonstração de que há insatisfação do nosso povo e de que a 
cobrança está existindo. É preciso, portanto, passar por um outro 
processo. 

Agradeço ao Presidente pela tolerância. Agradeço também aos 
nobres colegas e espero que possamos avançar em um debate, em 
que essas taxas possam ser retiradas pelo Governador, porque 
entraremos com ADIN, caso o Governador insista em sancionar o 
projeto. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, TV Assembléia, meus amigos e minhas amigas, na 
última semana ocupei esta tribuna para registrar a grande indignação, 
que não era somente deste parlamentar, mas de todos aqueles que 
conhecem, reconhecem e apóiam o trabalho extraordinário que as 
APAEs de Minas e do Brasil desenvolvem em favor das pessoas 
especiais. 

Mencionava o ato presidencial que vetou o projeto de lei do ilustre 
Deputado Federal Eduardo Barbosa, que possibilitaria a inclusão de 
alunos portadores de deficiência matriculados em instituições privadas 
sem fins lucrativos no cálculo do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 
- FUNDEF. 

Na oportunidade, fui aparteado, com muita alegria e honra, por 
diversos colegas parlamentares, alguns deles solidários à nossa 
manifestação, outros, porém, reagindo com muita veemência às 
minhas ponderações, como se fosse este parlamentar o autor de ato 
tão desarrazoado. 

Imaginavam os ilustres colegas que a questão se esvaziaria com a 
edição, pelo Presidente da República, de medida provisória versando 
sobre a matéria. Mas não foi isso o que se viu, não foi isso o que se 
esperava. Minha manifestação não foi isolada. Ela se repetiu nos 

~------------~------------~ 



1403 
quatro cantos do País e em diferentes instâncias e circunstâncias. 
Relutei muito em retornar a esta tribuna para abordar novamente o 
assunto. 

No entanto, a nossa responsabilidade parlamentar não nos permite 
dar por esgotada essa importante matéria, que necessita de reflexão 
mais profunda. Porém, para não ser acusado de conferir ao debate 
conotação meramente partidária, quero buscar nas palavras do 
grande poeta Ferreira Gullar os termos exatos de minha contínua 
indignação, não só quanto ao veto presidencial, mas também quanto à 
conduta do Governo Federal no grave incidente que ofendeu, sem 
reparação, os idosos aposentados de todo o Brasil. 

Peço vênia para ler o artigo de Ferreira Gullar, publicado no 
"Caderno Magazine", do jornal "O Tempo" do último domingo, sob o 
título "A Arrogância Oficial". Assim escreveu o articulista: "Pertenço à 
turma dos que torcem para o Governo Lula dar certo, e a principal 
razão é que o Brasil precisa disso e, depois, porque o seu fracasso 
decepcionaria a maioria da população brasileira, que nele depositou 
toda a sua esperança. 

Mas torcer para dar certo não significa fechar os olhos aos 
problemas e, sim, pelo contrário, observá-los, tentar entendê-los e 
apontá-los, pois é precisamente nisso que reside a vantagem do 
regime democrático. Por isso mesmo, considero preocupantes 
algumas atitudes tomadas por membros do Governo Federal, como a 
recente decisão que afetou os idosos de mais de 90 anos. 

Todo o País assistiu chocado ao espetáculo lamentável promovido 
pelo Ministro da Previdência Social ao mandar suspender o 
pagamento de aposentadorias daqueles idosos e obrigá-los a 
comparecer às agências do INSS para provar que estavam vivos. 
Naqueles dias, os jornais e a televisão mostraram idosos em cadeiras 
de rodas, outros caminhando trôpegos apoiados em bengalas ou 
muletas, além dos que mal conseguiam manter-se de pé em filas 
intermináveis. Assustados, apressaram-se em provar que estavam 
vivos, para poderem receber a modesta aposentadoria com que 
pagam seus remédios. 

A televisão mostrou uma senhora de quase 100 anos, que ficara na 
fila de 8 horas da manhã às 1 5h30min e voltava para casa sem nada 
conseguir, por falta de um dos documentos exigidos. Diante daquele 
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espetáculo de humilhação e desrespeito, todos se perguntavam 
se o Ministro enlouquecera, já que tudo o que estava ocorrendo era 
perfeitamente previsível. 

A quem, em seu perfeito juízo, ocorreria submeter pessoas de mais 
de 90 anos a tal constrangimento? 

Por que, numa afronta ao direito do aposentado, mandar suspender 
o pagamento das aposentadorias, sem qualquer prévio aviso? Seria 
objetivo do Ministro humilhar e ofender os velhinhos, como faria um 
vilão de novela, ou o propósito era incompatibilizar o Governo Lula 
com a cidadania? Nem uma coisa nem outra, certamente. Então, por 
que o Ministro tomou tal medida? 

O que mais me assustou nesse episódio foi, de um lado, a 
arrogância da autoridade governamental e, de outro, a sua 
insensibilidade com o cidadão. Essa falta de sensibilidade, aliás, tem 
se manifestado com freqüência nos diversos escalões do Governo, 
desde o Presidente da República - que insultou, chamando de 
covardes, seus antecessores - até o Ministro da Saúde, que, a 
propósito da morte de vários idosos a quem o Governo não dera o 
necessário atendimento, afirmou: "Eles nâo morreram por falta de 
remédios, mas porque já eram muito idosos". 

Não menos "grosso" foi o Ministro da Segurança Alimentar ao 
advertir os empresários paulistas de que, se não colaborassem na 
campanha Fome Zero, teriam de andar de carros blindados, pois mais 
nordestinos viriam para a cidade. E ele é Ministro de um Governo 
presidido por um nordestino que, como tantos outros, veio para São 
Paulo ganhar a vida! E o que dizer do Ministro José Dirceu, ao mandar 
Fernando Henrique calar a boca e cuidar de seus netos e de sua 
biblioteca? 

Devemos apenas concluir que o País foi entregue a pessoas mal-
educadas e insensíveis ou se trata de um fenômeno mais sério? Seria 
a arrogância de donos da verdade somada ao deslumbramento do 
poder? É difícil saber ao certo. 

Como explicar a atitude de Berzoini, negando-se a pedir desculpas 
aos velhinhos? Depois voltou atrás, como José Dirceu e Lula já 
haviam feito. 

Às vezes, penso que os membros do Governo petista são impelidos 
a se mostrarem duros e radicais, em certas ocasiões, para compensar 
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o bom comportamento do Governo Lula, muito parecido com o de 
Fernando Henrique. Ainda bem que, apesar de tudo, a economia se 
mantém equilibrada e a recessão começa a ceder. Dias melhores 
virão, espero eu". 

Foram essas as reflexões publicadas no jornal de domingo passado. 
(-Lê:) "Em decorrência dessas considerações, Sr. Presidente, tomo a 
liberdade de reproduzir esse artigo de um autor cuja biografia fala por 
si só, para demonstrar que não me animou, na semana passada, 
nenhuma outra motivação que não a de clamar contra uma injustiça, 
que precisava encontrar urgente solução. Refiro-me ao caso das 
APAEs. 

Volto a enfatizar o nosso apelo para que o Governo Lula seja 
coerente com os princípios que sempre defendeu, dentre eles o da 
inclusão social plena daqueles que são marginalizados em diferentes 
formas. É o caso das intermináveis filas que temos visto na Justiça 
Federal, em que milhares de idosos aposentados estão buscando a 
revisão de suas aposentadorias. 

Mais uma vez, irão abarrotar o Judiciário de ações individuais que 
poderiam ser perfeitamente evitadas com o simples reconhecimento 
do direito das pessoas à correção de suas aposentadorias. Poderei, 
sim, ser retrucado. Novamente, discutimos sobre não ser essa uma 
situação criada pelo Governo Lula. Sim, mas estamos diante desse 
Governo e da oportunidade histórica de reparar essa injustiça. Sem 
dúvida alguma, trata-se do reconhecimento dos seus direitos. 
Precisamos compreender que uma falha do passado não pode 
justificar a omissão do presente. Assim sendo, fica o nosso apelo para 
que o Governo demonstre um mínimo de sensibilidade em relação ao 
que tem sido tratado com verdadeiro descaso. 

Finalmente, que fique consignada a necessidade de o Presidente da 
República analisar criteriosamente as medidas encaminhadas para a 
sua execução, a fim de que equívocos, como o que resultou no veto 
ao projeto de lei das APAEs, não sejam mais uma vez praticados 
contra os idosos que buscam seus legítimos direitos". 

Termino minha fala com uma profunda reflexão. Nós, Deputados, 
que estamos todos os dias nesta Casa, preocupamo-nos com essa fila 
interminável, não apenas em Belo Horizonte, mas em todo o Estado e 
em todo o País. Temos de levantar a nossa voz e, acima de tudo, 
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exigir mais respeito do Governo Federal para com os idosos. A fila 
inicia-se por volta das 2 horas ou 3 horas da madrugada. O Governo 
Federal peca novamente pelo desrespeito aos que construíram este 
País, e que merecem, pela sua história, maior consideração, não 
somente quanto à revisão de suas aposentadorias, mas também no 
que se refere à sua dignidade e à sua própria vida. Saúdo, com muito 
vigor, a Juíza paulista que concedeu liminar de prorrogação do 
reconhecimento do direito de todos os idosos e aposentados, para 
que filas intermináveis não continuem existindo naquele Estado, em 
flagrante desrespeito à vida. Espero que esta Assembléia seja 
solidária aos idosos. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - com a palavra, o Deputado Arlen Santiago. 
O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, público das galerias, 
ontem assistimos ao lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da 
Silvicultura em Minas Gerais. Somos um grupo de parlamentares que 
deseja atuar visando ao desenvolvimento do nosso Estado. Quando 
se diz "a favor'' de algo, implícito está que se é contra alguma coisa. 
Ser contra não é a proposta da Frente. Ao contrário, a intenção é 
ajudar um setor que tem forte participação na economia mineira - uma 
economia centrada em atividades como siderurgia, produção de 
celulose, fabricação de móveis, setores que demandam grande 
quantidade de madeira, especialmente para a produção de aço, um 
forte item na exportação mineira. 

Ninguém nega a importância de se buscar o princípio da 
economicidade, a obtenção do máximo de produção com um mínimo 
de custo social. Essa também é nossa preocupação. A preocupação 
com os custos sociais e o meio ambiente não pode transformar o 
debate em torno da silvicultura em algo ideológico, ou pior, em algo 
demagógico. É preciso que esse assunto seja colocado com 
seriedade para o debate da sociedade. Não se pode transferir para a 
silvicultura a discussão irracional sobre os transgênicos, assunto que 
alimentou palanques e que hoje está absorvido exatamente por quem 
era mais resistente. Não se pode tratar com infantilidade um setor que 
utiliza intensivamente mão-de-obra, especialmente a de menor 
qualificação. São 122.765 empregos diretos nas plantações florestais, 
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na produção de carvão, ferro-gusa e outras atividades e mais 
500.080 de forma indireta. Ao todo, são 622.845 pessoas vivendo, 
direta ou indiretamente, do setor. 

A silvicultura é também um dos maiores geradores de ICMS em 
Minas. Em 2002, foram pagos pelo setor R$539.000.000,00, dinheiro 
que serviu para o Estado investir em educação, saúde e saneamento, 
melhorando a qualidade de vida de toda a população mineira. 

Os silvicultores mineiros são responsáveis por 7% do PIB estadual, 
mesmo enfrentando grandes dificuldades para o desenvolvimento de 
suas atividades, dificuldades que alguns desejam aumentar, sem um 
debate mais aprofundado do assunto, sem ouvir os que fazem da 
silvicultura um dos instrumentos fundamentais em defesa do meio 
ambiente. 

É exatamente isso. A silvicultura é um instrumento de preservação 
ambiental. Ao contrário do que afirmam os que procuram satanizar a 
atividade, ao racionalizar, tecnicamente, a produção de madeira, o 
que se garante é a preservação das matas nativas. Em Minas, são 
68.702ha de área plantada com eucalipto e "pinus", plantações feitas 
dentro das melhores técnicas que objetivam aumentar a produtividade 
e preservar a terra. 

Quem vive da terra, plantando e colhendo, sabe perfeitamente que é 
essencial a sua conservação. É com isso que a moderna silvicultura 
mineira se preocupa. Ninguém quer perder o seu principal insumo: 
uma terra de qualidade. 

O que o setor quer mesmo, além de manter a qualidade de suas 
terras, é a criação de linhas de crédito com juros e prazos compatíveis 
com a atividade florestal. Esse incentivo, com crédito acessível, 
permitirá que o setor amplie para 120.000ha a área plantada em três 
anos, com a conseqüente geração de mais 15 mil empregos diretos. 
Esses investimentos melhorarão a oferta de matéria - prima para os 
produtores de gusa e ferro-liga, altamente dependentes da energia 
vegetal, diminuindo assim os gastos com importação de carvão e 
melhorando a competitividade de setor responsável por 
US$1.000.000.000,00 anuais. 

Além disso, é preciso que se reduza a burocracia que hoje entrava o 
crescimento da silvicultura, um segmento que precisa ser tratado 
como as demais culturas perenes, como o café e a cana-de-açúcar, 
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pois ele é exatamente isso. 

Apoiar a silvicultura, criando condições para seu desenvolvimento, 
não é, assim, um ato de defesa de uma atividade empresarial. É, na 
realidade, uma ação em defesa de Minas e de sua economia. 

Existem algumas terras no Estado que só servem para o 
reflorestamento. Em Taiobeiras, a firma ltaú Magnésio prepara-se, 
com dinheiro internacional, para montar uma termelétrica, que 
produzirá energia elétrica a partir da madeira prensada: investimento 
de mais de US$60.000.000,00, reflorestamento de quase 100.000ha e 
geração de mais de 4 mil empregos. 

Em São João do Paraíso, empresários - como os da firma 
Meneguetti - oferecem, em terras nas quais praticamente não se 
poderia plantar, 700 empregos diretos onde o povo precisa ficar, que é 
na zona rural. 

Alguns erros que aconteceram no passado terão de ser fiscalizados: 
destruição de nascentes, de terras e de vazantes, com certeza, não 
são o que a silvicultura moderna do Estado quer. Precisamos de 
incentivo para gerar empregos e exportar nosso aço, que, com 
certeza, vencerá as barreiras que a ALCA, os Estados Unidos e 
alguns países da Europa têm levantado. Assim, Minas Gerais poderá 
exportar mais e gerar mais empregos. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o pelo 
pronunciamento. Observo que há uma tomada de posição da 
Assembléia de Minas, principalmente de alguns Deputados - entre os 
quais destaco V. Exa. -, e também das autoridades com relação ao 
plantio de eucalipto e de "pinus". 

Escutamos algumas mentiras sobre essa economia, que é muito 
forte. Pessoas que, por motivos obscuros ou até por interesses 
escusos, desenvolvem ações para combater essas plantações. 

Na nossa região, o Norte de Minas - V. Exa. citou Taiobeiras, São 
João do Paraíso e várias outras cidades - , a plantação de eucalipto é 
a principal economia. Estive, na parte da manhã, com o Prefeito de 
Botumirim, que me disse que, ao lado da Prefeitura, o grande patrão 
do povo daquela cidade e de outras da região são as firmas que 
empregam os trabalhadores no processo produtivo do eucalipto. 

Há um movimento para levar algumas indústrias para aproveitar a 
madeira, que é tratada e não degrada o ambiente. Esse movimento 
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está tomando corpo. 

A Assembléia de Minas tem de entrar de corpo e alma nesse 
processo, para derrubarmos alguns mitos e para que a verdade 
transpareça. Precisamos sensibilizar o Governo para dar apoio 
principalmente às pessoas que fazem da cultura do eucalipto e do 
"pinus" um meio de vida. As pessoas que não entendem isso 
deveriam ir às regiões do Norte de Minas e do Jequitinhonha. 

Estive também com o companheiro Francisco, Prefeito de 
ltamarandiba, do PT, que me disse que encaminhou cartas a todos os 
parlamentares, mostrando que, se a ofensiva contra a produção de 
eucalipto e "pinus" continuar, toda a região entrará em falência e ficará 
mais falida de que já está. 

Cumprimento-o por seu pronunciamento. Temos de superar essa 
dificuldade. A Frente Parlamentar da Silvicultura tem de incentivar a 
produção em nosso Estado; não a que degrada, não o plantio do 
eucalipto nas veredas ou nas cabeceiras dos rios, mas nas vastas 
áreas disponíveis em todo o Estado. Daremos ênfase a essa forte 
economia, que nunca teve o apoio de que precisa. Parabéns por seu 
pronunciamento. 

O Deputado Arlen Santiago• - Agradeço as corajosas ponderações 
do Deputado Carlos Pimenta, que explicitam a gravidade do problema. 
São 622 mil empregos, mais ou menos a quantidade de empregos 
que o Brasil perdeu em 2003. Se quiserem transformar essa bandeira 
ideológica, mais uma vez farão jogar nosso Estado na clandestinidade 
do carvão de matas nativas. Ou será que, por uma questão ideológica, 
querem paralisar a produção de aço em Minas Gerais? Não acredito 
nisso. É preciso que atentem para o problema, que constatem quais 
são as mazelas. Se essas mazelas forem explicitadas, estaremos 
juntos para tentar corrigi-las. 

No Município de Rio Pardo, criaram tanto problema que a Gerdau 
simplesmente devolveu ao Estado de Minas Gerais as terras em que 
plantava eucalipto. O que Minas fará com aquelas terras? Não dá para 
plantar milho, feijão, arroz. Não há água para irrigar. 

O Governo de Minas, por intermédio do Governador Aécio Neves, 
do Sr. Wilson Brumer e da Secretaria de Reforma Agrária, procurou a 
Gerdau, que está montando um projeto de US$30.000.000,00, 
estabelecendo uma parceria, na cidade de Rio Pardo, com os 
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pequenos proprietários, que receberão mudas de eucalipto, além 
de uma ajuda para adubação. Naquela terra, onde não se pode 
produzir mais nada, esse pessoal produzirá madeira, que gerará 
riqueza, impostos e empregos para nosso País. 

Lutaremos intransigentemente em defesa da silvicultura no Estado 
de Minas Gerais, que ainda tem 30% de suas terras cobertas por 
matas nativas, diferentemente de São Paulo, que tem menos de 8%, e 
da maioria dos Estados brasileiros. Com a silvicultura, poderemos 
continuar preservando nossas matas nativas. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto. 
O Deputado Laudelino Augusto - Povo mineiro, Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, senhores que nos acompanham nas 
galerias, senhores telespectadores da TV Assembléia, ontem, foi 
votado o projeto do tarifaço. Hoje quero relembrar alguns dos 
argumentos e trazer um exemplo de uma ação concreta sobre o que 
falamos quando discutimos o projeto. 

Votamos contra, primeiro, por princípio. É claro que as leis não 
agradam a todos, mas, nesse caso, todos com os quais pudemos 
conversar: associações, entidades, sindicatos, empresários, 
Associação Comercial, FIEMG e outros, manifestaram-se 
contrariamente. A sociedade se manifestou contra. Argumentamos 
que há outras medidas que podem e devem ser tomadas. Citamos 
algumas. A revisão da renúncia fiscal concedida pelo Governo 
Estadual é uma delas. Já fizemos um requerimento para sabermos, ao 
certo, de quanto está sendo a renúncia fiscal no Estado de Minas 
Gerais mas, infelizmente, não houve sequer votação do nosso 
Requerimento n° 32/2003. 

O segundo item é a fiscalização e o combate à sonegação, 
seriedade e transparência no uso do dinheiro público. Existem 
pessoas que justificam que não recolhem, não pagam imposto, 
sonegam porque não há transparência no uso do dinheiro. Somos 
contra esse argumento, mas seriedade e transparência são 
necessárias. 

O terceiro item que usamos na discussão foi exatamente o uso 
correto do dinheiro público. Com isso estaríamos economizando um 
bom dinheiro para os investimentos sociais necessários. Quando 
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falávamos do uso correto do dinheiro público, demos o exemplo 
da construção de um trecho da BR-383, no Sul de Minas, 17km entre 
as cidades de Maria da Fé e Cristina. Apesar de ser trecho de uma 
BR, foi construída pelas Prefeituras de Maria da Fé e Cristina. Esse 
exemplo está se tornando clássico porque foi uma obra realizada com 
financiamento da COMIG. Mesmo sem constar do seu estatuto, essa 
obra e outras tantas no Estado foram financiadas pela COMIG. 
Estamos investigando por meio da Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas, já houve duas audiências públicas 
sobre essa obra, e o fato é que, agora em dezembro, vai fazer três 
anos da entrega da obra. Quando fez um ano, o trecho da BR teve 
que passar por uma pequena reforma e agora está intransitável em 
alguns trechos. 

Dava também o exemplo de obras que foram licitadas, empenhadas, 
pagas, emitidas notas fiscais e que não foram construídas. Na última 
audiência pública cobramos, tanto da empresa como das Prefeituras 
de Maria da Fé e de Cristina, alguns documentos que após dois 
meses ainda não foram entregues. Fizemos um requerimento 
solicitando a constituição de uma Comissão Especial sobre a COMIG, 
porque ainda existem coisas mal contadas, como empresas do 
exterior que compraram ações da COMIG. Estamos para transformar 
a COMIG em CODEMIG, um projeto interessante - aliás, já 
declaramos que vamos votar favoravelmente -, que vai ser bom para 
Minas Gerais, para o desenvolvimento, para o fomento de tantos 
empreendimentos. Mas é nossa obrigação, como Deputados, como 
representantes da população, investigar tudo o que envolve o uso ou 
o mau uso do dinheiro público. 

Sr. Presidente, o Ministério Público está tomando providências com 
relação à estrada de Maria da Fé a Cristina. Tenho em mãos sentença 
do Juiz daquela Comarca em que condena a empresa a fazer pelo 
menos reparo emergencial para garantir a segurança e o direito de 
transitar dos cidadãos. Processa ainda as Prefeituras de Maria da Fé 
e de Cristina. 

Trata-se de ação civil pública aforada pelo Ministério Público contra 
os Municípios de Cristina e de Maria da Fé e a empresa Global 
Engenharia, objetivando a condenação dos três em obrigação de 
fazer, consubstanciada na realização dos serviços de melhoria e 
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conservação da estrada que liga Cristina a Maria da Fé, em toda 
sua extensão (BR-383- 17km). A sentença é a seguinte.(- Lê:) 

"Nenhuma dúvida resta acerca de sua verificação. É triste e 
constrangedor dizer que, com pouco mais de dois anos de uso, a 
estrada mais almejada desta região - há 40 anos é esperada, e foi 
realizada - ficou intransitável pelo péssimo estado de conservação. É 
uma vergonha o atual estado em que se encontra. Basta transitar pela 
novíssima rodovia com 17km apenas, para nos depararmos com, na 
data de 28/10/2003, 14 buracos no trecho de Maria da Fé e mais 199 
buracos no trecho de Cristina, chegando alguns deles a consumir as 
duas pistas, havendo trecho da rodovia que, sem qualquer lembrança 
da pavimentação, virou novamente estrada de terra precisamente em 
frente ao Hotel-Fazenda Boa Vista. Ora, salta aos olhos o péssimo 
estado daquela rodovia, fato que traz indignação a qualquer cidadão 
de Cristina, de Maria da Fé e de outra localidade que dela se utiliza, 
máxime porque destruída com pouco mais de dois anos de uso. É o 
dinheiro público jogado pelo ralo. Essa expressão foi usada pelos 
munícipes. 

Faço concluir que, no estado em que se encontra e com a chegada 
das chuvas - quando a deterioração, em razão das deficiências da 
obra, por certo aumentará -, há probabilidade, e não mera 
possibilidade, de danos ao patrimônio e à integridade física dos 
usuários daquela estrada, já havendo relatos de diversos acidentes no 
local, motivados mesmo pela má conservação da rodovia. 

Não determino a realização, por ora, de todas as obras relatadas na 
inicial, senão apenas das emergenciais - as referentes à pista de 
rolamento, porque entendo que, se assim fizesse, estaria julgando 
antecipadamente, e não concedendo uma tutela de urgência, em 
conflito aberto com o sistema processual. 

Defiro em parte a medida liminar pleiteada, para determinar que a 
empresa Global Engenharia, já qualificada, inicie a realização, no 
prazo de 30 dias a contar da intimação desta decisão, na Rodovia BR-
383, no trecho Cristina-Maria da Fé, das obras e serviços 
emergenc1a1s, com rigorosa observância das normas técnicas 
exigíveis, ao menos na pista de rolamento, corrigindo as falhas e 
defeitos resultantes do desgaste natural, recuperando as partes 
deterioradas do pavimento e restabelecendo a impermebialização da 
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superfície do pavimento para tornar o trânsito daquela rodovia 
minimamente seguro, devendo iniciar no prazo de um mês, e no prazo 
de 60 dias contados do início dos trabalhos, termine a obra, sob pena 
de multa de R$1.000,00 por dia de atraso tanto para iniciar quanto 
para terminar." 

Finalmente, cita os dois municípios, para as devidas respostas. 
Senhoras e senhores, em defesa do dinheiro público, da ética e da 

transparência, parabenizo o Ministério Público, que tomou suas 
providências. Neste Legislativo, estamos trabalhando na Comissão e 
investigando. Fizemos duas audiências, que caminham lentamente, 
por dependerem de horários, datas e respostas. Quero também 
parabenizar o Judiciário, que atua sempre em defesa do povo. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Quero 
cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento que faz e pelo trabalho 
que desenvolveu no âmbito da fiscalização da obra realizada entre as 
cidades de Maria da Fé e Cristina, na região onde V. Exa. e eu 
atuamos, o Sul de Minas. Não só o parabenizo por esse discurso, mas 
pela iniciativa que tomou. 

Seguindo os seus passos, apresentei requerimento à Comissão de 
Transporte- da qual V. Exa. participa com grande brilho-, solicitando 
visita da Comissão às obras de reforma das Termas Antônio Carlos, 
em Poços de Caldas, realizada pela empresa Global, por meio de 
convênio firmado entre a COMIG e a Prefeitura. A visita deverá 
ocorrer na quinta-feira da semana que vem. 

Efetivamente, nossa função tem enorme importância no que diz 
respeito à obrigação de fiscalizar - responsabilidade do Legislativo. 
Somos bastante tolhidos pela Constituição Federal, que atribui grande 
parte da função legislativa ao Congresso Nacional. Muitas vezes, 
somos impedidos de legislar sobre diversas matérias, que devem ser 
oriundas do Executivo ou do Judiciário. Além disso, a reforma 
tributária nacional transfere a capacidade de legislar sobre impostos 
estaduais ao Congresso Nacional, e não às Assembléias Legislativas. 
Isso tudo faz ressaltar a nossa responsabilidade como agentes 
fiscalizadores do bom uso do dinheiro público. 

Deputado Laudelino Augusto, a Câmara Municipal da minha cidade 
quis abrir CPI para averiguar a reforma das Termas Antônio Carlos, 
nos mesmos moldes do que V. Exa. levantou, com muita propriedade 
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e em momento oportuno, quanto à estrada. Houve grande 
pressão para que essa CPI não fosse constituída, o que me fez propor 
à comissão visitar as termas. Com toda a certeza, o Prefeito de Poços 
de Caldas, filiado ao partido de V. Exa., o PT, jogou todo o seu 
prestígio, sua influência e força para impedir que a Câmara Municipal 
apurasse e demonstrasse com transparência o que ocorreu, de fato, 
para consumir mais de R$3.000.000,00 em uma reforma que ninguém 
viu. A estrada de Maria da Fé a Cristina durou pouco tempo, mas foi 
inaugurada. 

É difícil vermos a reforma. Visitamos as Termas Antônio Carlos e 
não percebemos o que foi feito, apesar de o dinheiro ter acabado. 
Mais de R$3.000.000,00 foram ali despendidos, transferidos da 
COMIG para a Prefeitura. 

O Prefeito não quer transparência, mas tenho certeza de que, pela 
integridade moral que V. Exa. tem demonstrado, na visita a Poços de 
Caldas, poderei contar com o mesmo denodo que V. Exa. demonstrou 
na apuração das responsabilidades na construção da estrada Maria 
da Fé - Cristina. 

Conto com V. Exa. Sei que o Prefeito de Poços de Caldas evocará o 
companheirismo e pedir-lhe-á que esse assunto morra na Comissão, 
mas tenho certeza de que, pela estatura moral de V. Exa., será 
tornado transparente tudo aquilo que o Prefeito de Poços de Caldas 
quis esconder da cidade. 

Não poderei acompanhar a Comissão à minha cidade de Poços de 
Caldas, mas seus membros lá estarão e verificarão o que foi feito pela 
empresa Global, com recursos da COMIG repassados à Prefeitura de 
Poços de Caldas. Muito obrigado. 

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Deputado, quanto a isso pode 
ficar tranquilo, tivemos uma reunião com representantes da Prefeitura 
de Poços de Caldas, na sexta-feira passada, e estão aguardando 
ansiosos por nossa visita, com toda documentação e argumentos 
necessários. Não querem que fiquem dúvidas na cidade. 

Infelizmente, não se trata apenas dessas duas obras. Há muitas 
outras, como em Araxá, a MG-10, etc. São construções que não 
pertencem ao estatuto da COMIG, mas que foram financiadas por 
seus recursos. Conto com o apoio de todos os Deputados para 
fazemos a Comissão Especial da COMIG, antes de votar a 
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CODEMIG. 

Quero terminar com algo positivo. Temos tantas angústia, porém 
precisamos alimentar a esperança. Enquanto ela for maior que as 
angústias, conseguiremos caminhar. No Fórum Social Brasileiro, que 
aconteceu há 15 dias, foi alimentada a esperança de um novo Brasil 
possível, de um novo mundo possível. O pecado que nasce do 
coração humano cristaliza-se nas estruturas e precisa ser arrancado. 
Acreditamos na conversão dos corações e das estruturas e contamos 
com a participação da sociedade. A cidadania é o remédio contra a 
corrupção e a dominação. Contamos com todos e agradecemos. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

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

Presidência passa à 2• Parte da reunião, com a 1 • Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição no 63/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada e 
outros, que dispõe sobre a organização das administrações públicas 
direta e indireta. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Zé Maia e Leonídio 
Bouças; suplentes - Deputados Arlen Santiago e Dalmo Ribeiro Silva; 
pelo Bloco PT-PCdoB: efetiva - Deputada Jô Moraes; suplente -
Deputada Marília Campos; pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio 
Júlio; suplente - Deputado lvair Nogueira; e pelo PP: efetivo -
Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Gil Pereira. Designo. Às 
Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 
64/2003, do Deputado João Bittar e outros, que acrescenta parágrafo 
ao art. 225 da Constituição do Estado. Pelo BPSP: efetivos -
Deputados Arlen Santiago e Dalmo Ribeiro Silva; suplentes -
Deputados Neider Moreira e Carlos Pimenta; pelo Bloco PT-PCdoB: 
efetiva- Deputada Maria Tereza Lara; suplente- Deputada Jô Moraes; 
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pelo PL: efetivo - Deputado Célio Moreira; suplente - Deputado 
João Bittar; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente 
- Deputado José Henrique. Designo. Às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 
65/2003, do Deputado João Bittar e outros, que altera a redação do 
art. 226 da Constituição do Estado. Pelo BPSP: efetivas - Deputadas 
Ana Maria Resende e Maria Olívia, suplentes - Deputados Miguel 
Martini e Bonifácio Mourão; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo- Deputado 
André Quintão, suplente - Deputado Weliton Prado; pelo PL: efetivo -
Deputado João Bittar, suplente - Deputado Márcio Passos; pelo PFL: 
efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira, suplente - Deputado 
Gustavo Valadares. Designo. Às Comissões. 

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os 
Requerimentos n°s 1 .849 e 1.850/2003, da Comissão de Direitos 
Humanos, e 1.851 a 1.853/2003, da Comissão de Saúde. Publique-se 
para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Política Agropecuária - aprovação, na 26a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1. 790 a 1. 792/2003, da Comissão Especial da 
Cafeicultura Mineira; de Segurança Pública - aprovação, na 248 

Reunião Ordinária, do Requerimento no 1.794/2003, do Deputado 
Pinduca Ferreira; de Turismo - aprovação, na 308 Reunião Ordinária, 
do Projeto de Lei no 576/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria, e do 
Requerimento no 1.772/2003, do Deputado José Milton; de Assuntos 
Municipais - aprovação, na 23• Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
n°s 1.685 a 1.704/2003, do Deputado Leonardo Moreira, e 1.762 a 
1.765 /2003, do Deputado Antônio Andrade; de Meio Ambiente -
aprovação, na 288 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 948/2003, 
do Deputado Célio Moreira; e de Participação Popular - aprovação, na 
11 a Reunião Ordinária, das Propostas de Ação Legislativa nos 1 O a 
51/2003 (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Sidinho do 
Ferrotaco - informando sua renúncia à vaga destinada ao PL de 
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membro suplente na Comissão de Transporte (Ciente. Publique-
se. Cópia às Comissões); Dinis Pinheiro - indicando o Deputado 
Márcio Passos como membro suplente na Comissão de Transporte, 
no lugar do Deputado Sidinho do Ferrotaco (Ciente. Designo. Às 
Comissões. Cópia às Lideranças); Antônio Carlos Andrada -
informando sua renúncia como membro suplente da Comissão de 
Transporte e indicando o Deputado Sidinho do Ferrotaco para a 
respectiva vaga (Ciente. Designo. Às Comissões. Cópia às 
Lideranças); e Doutor Ronaldo - comunicando sua ausência do País 
no período de 23 a 29 do corrente mês (Ciente. Publique-se. Cópia às 
Comissões). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, a Presidência defere, cada um por sua vez, nos termos 

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei no 1 .1 03/2003, Laudelino Augusto, solicitando a retirada 
de tramitação do Projeto de Lei no 1 .148/2003, e Célio Moreira, 
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 543/2003 
(Arquivem-se os projetos.); nos termos do inciso VIl do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimentos da Deputada Marília Campos (2), 
solicitando que os Projetos de Lei n°s 1 .127/2003 e 1 .128/2003 sejam 
encaminhados à comissão seguinte a que foi distribuídos, uma vez 
que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer, e 
dos Deputados Chico Simões, solicitando que o Projeto de Lei no 
643/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, 
uma vez que a Comissão de Administração Pública perdeu o prazo 
para emitir seu parecer, e Doutor Viana (2), solicitando que os 
Projetos de Lei n°s 701 e 815/2003 sejam encaminhados às 
comissões seguintes a que foram distribuídos, uma vez que a 
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; nos 
termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos 
dos Deputados Adalclever Lopes, solicitando a inclusão em Ordem do 
Dia do Projeto de Lei n° 916/2003, Célio Moreira (2), solicitando a 
inclusão em Ordem do Dia dos Projetos de Lei n°s 311 e 1.040/2003, 
e Leonardo Moreira (11 ), solicitando a inclusão em Ordem do Dia dos 
Projetos de Lei n°S 38, 39, 313, 637, 640, 675, 678, 679, 767, 779 e 
932/2003; nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento 
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Interno, requerimento do Deputado Zé Maia, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei no 1 .635/2001; e, nos termos do 
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Célio Moreira e outros, solicitando a realização de reunião 
especial em comemoração aos 50 anos de vida missionária dos 
Missionários Passionistas do Espírito Santo e de Minas Gerais. 

Discussão e Votação de Páreceres 
- A seguir, são submetidos a discussão e a votação e aprovados, 

cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Lei nos 174/2003, do Deputado Ricardo Duarte, que dispõe sobre a 
informação e a orientação sobre a legislação, os sistemas e os 
procedimentos relativos a transplante de órgãos aos pacientes e seus 
familiares; e 740/2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Goianá o imóvel que especifica. À sanção. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Participação 

Popular solicitando seja enviado ofício ao Sr. Ivan Ribeiro de Oliveira, 
Diretor-Superintendente da Telemar, solicitando a manutenção do 
Museu do Telefone de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando sejam 
encaminhados ofícios aos titulares de cartórios dos Municípios de 
lpatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, solicitando cópias das 
certidões de óbito emitidas de 7/10/63 a 7/12/63. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira 
solicitando seja encaminhado ofício à FETAEMG e à FAEMG, 
solicitando que discutam as necessidades de adequação da legislação 
trabalhista diante da realidade da cadeia produtiva do café e que 
apresentem a essa Comissão as propostas objeto de acordo para que 
sejam incluídas no seu relatório final, que será encaminhado ao 
Ministério do Trabalho e Emprego. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira 
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solicitando seja formulado veemente apelo à Telemar com vistas a 
priorizar a instalação de linhas telefônicas nas unidades rurais de 
pequenos produtores. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (· Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados requerimentos da 
Comissão Especial da Expansão do Metrô, apoiado pela totalidade 
dos membros do Colégio de Líderes, solicitando a prorrogação do seu 
prazo de funcionamento por mais 30 dias, das Deputadas Jô Moraes 
solicitando que o Projeto de Lei no 810/2003 seja distribuído à 
Comissão de Defesa do Consumidor, e Marília Campos solicitando 
que o Projeto de Lei no 1.128/2003 seja distribuído à Comissão de 
Turismo, e dos Deputados Célio Moreira solicitando que o Projeto de 
Lei no 1.059/2003 seja distribuído à Comissão de Transporte, Mauri 
Torres solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 
1 .023/2003 e do Colégio de Líderes solicitando tramitação em regime 
de urgência para o Projeto de Lei no 1.239/2003 (Cumpra-se.). 

2• Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1" Fase, a 

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

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

presente reunião o Projeto de Lei no 1 .078/2003, apreciado na reunião 
extraordinária realizada ontem, à noite. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Jô 

Moraes solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo 
que o Projeto de Lei no 889/2003 seja apreciado antes do Projeto de 
Lei no 8/2003. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (· Pausa.) Aprovado. A 
Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para 
votação de proposta de emenda à Constituição, mas que o há para 
apreciação das demais matérias constantes na pauta. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 889/2003, do Governador 
do Estado, que dispõe sobre as parcerias público-privadas e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade 
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do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. A 
Comissão de Transporte opinou pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n°s 1 e 
2, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela 
Comissão de Transporte, e com as Emendas n°s 3 a 13, que 
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1 , apresentado pela 
Comissão de Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Transporte, e com as Emendas 3 a 13, da Comissão de Administração 
Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Administração Pública, que opina pela aprovação do Substitutivo no 3, 
que apresenta, pela aprovação das Emendas n°s 16, 23 a 25, 27, 30, 
31, 33, 34, 39, 43 e 49, que ficam prejudicadas, se aprovado o 
Substitutivo no 3; da mesma forma, ficam prejudicadas as Emendas 
nos 1 e 2, da Comissão de Transporte, e 3 a 13, da Comissão de 
Administração Pública; e pela rejeição do Substitutivo n° 2 e das 
Emendas n°s 14, 15, 17 a 22, 26, 28, 29, 32, 35 a 38, 40 a 42, 44 a 48 
e 50 a 55. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente. Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, o Projeto no 889/2003, do Governador do Estado, dispõe 
sobre as parcerias público-privadas e dá outras providências. Como é 
do conhecimento de todos, essa matéria vem sendo debatida 
nacionalmente. O Governo Lula enviará um projeto sobre PPP para o 
Congresso Nacional, ainda esta semana e, no mais tardar, na 
próxima. Um anteprojeto já foi encaminhado ao Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social, presidido pelo Ministro Tarso 
Genro. Entidades da sociedade civil, ligadas aos trabalhadores, 
empresários e igrejas, fazem parte desse Conselho amplamente 
democrático. Dentre suas funções, está a análise de propostas que 
merecem discussão com a sociedade, antes de serem encaminhadas 
ao Congresso. 

Portanto, esse projeto já está sendo discutido. Trata-se de uma 
proposição importante, porque visa garantir ao Brasil a possibilidade 
de retomada do desenvolvimento econômico, incluindo parcerias com 
empresários, por meio de regras que visem a investimentos, em 
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especial na área de infra-estrutura, para que o Brasil reinicie seu 
processo de desenvolvimento econômico, após uma década de 
estagnação. Esse projeto de parcerias público-privadas deve ter 
regras claras, para que as parecerias possam ser feitas com vistas ao 
interesse público. O projeto enviado pelo Governo Federal tem esse 
objetivo, e regulamentará as PPPs no âmbito da União, dos Estados e 
dos municípios. Quem conhece o anteprojeto enviado pelo Presidente 
Lula ao Conselho de Desenvolvimento Nacional sabe disso. Claro que 
o Governador do Estado - critiquei isso - quis passar o carro na frente 
dos bois, enviando o projeto das PPPs para a Assembléia. Seu projeto 
inicial era muito diferente do projeto enviado pelo Presidente Lula. 
Diversos substitutivos foram feitos, adaptando o projeto, que hoje é 
bastante semelhante ao que entrará no Congresso Nacional. Por isso 
- conforme nos posicionamos desde o início -, encaminhamos 
favoravelmente à aprovação do projeto das PPPs, com ressalvas que 
faremos no 2° turno, porque ainda podemos fazer adaptações com a 
base do Governo. É necessário alertar sobre alguns pontos que 
devem ser corrigidos; o que for contraditório com o projeto nacional 
não terá validade em Minas, porque o projeto nacional prevê a 
regulamentação para União, Estados e municípios. Se não houver no 
conteúdo grandes diferenças entre os projetos, não faremos oposição 
por oposição, simplesmente votando contra algo que nós mesmos 
queremos construir para nosso País, e que será instrumento 
importante para os municípios. A legislação federal cuidará desses 
três aspectos. 

Para terminar, cito obras importantes de parceria em Belo Horizonte, 
como a estação do BHBUS, uma espécie de PPP - embora não exista 
ainda essa figura normativa, que dá maior conforto àqueles que farão 
uso do transporte coletivo. 

Não temos diferenças ideológicas com relação a esse projeto de 
PPP, com a ressalva de que poderá sofrer alterações, se apresentar 
divergências com o projeto em tramitação no Congresso Nacional. 

A Deputada Jô Moraes exporá outras questões sobre o substitutivo. 
O Substitutivo no 3 é muito diferente do projeto original do Governo, 
em que o centro era a cobrança de tarifas, como possibilidade da 
garantia da PPP para o setor privado, algo que esperamos poder ser 
corrigido. 
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Encaminho pela aprovação, com as ressalvas e observações 

feitas. Obrigado. 
A Deputada Jô Moraes* - Caros Deputados e queridas Deputadas, 

quero, primeiramente, dizer que não há novidade quando discutimos o 
projeto - PPP - como o Governador Aécio Neves apresentou. 

Esse é mais um projeto que tenta organizar a estrutura do Estado, 
para que o Governador o administre num momento de crise fiscal e 
financeira. Digo isso porque PPPs de diferentes naturezas já existiam, 
algumas absolutamente deformadas. 

Lembro que hoje saiu um artigo do Jornalista Élio Gaspari, que, 
numa linguagem ácida, dura, faz críticas veementes às PPPs, na 
compreensão de que a dimensão das PPPs faz-se no modelo 
realizado pelo Governo Fernando Henrique: pegando dinheiro do 
BNDES para privatizar todas as estatais. A ELETROPAULO 
demonstra a falência do projeto em curso. 

Evidentemente, há diferentes dimensões de PPPs. As concessões 
são PPPs. Assim, precisamos discutir, pois esse projeto não é a 
salvação das finanças do Estado, como o Governador Aécio Neves 
pretensamente apresenta; é mais um aspecto da organização da 
administração. Repito: há diferentes PPPs. 

A Oposição, quando vota em 1 o turno, o faz com o compromisso 
apresentado pela Liderança do Governo de que, no 2° turno, nesse 
período que separa um turno do outro, realizaremos os 
aperteiçoamentos necessários dessa matéria. Qual é a nossa 
preocupação central? Que não peguemos, como no projeto das 
Organizações Sociais, propriedades públicas, servidores públicos e 
verbas públicas, fazendo, de forma irresponsável, a transferência para 
o setor privado. 

Compreendemos que o Estado enfrenta uma crise fiscal. O 
Presidente Lula também apresentou um projeto de PPP. Nessa 
dimensão de crise fiscal, entendemos que temos de encontrar 
mecanismos de transição, para que o Estado recupere seu poder de 
investimento - ou vocês acreditam que recurso para infra-estrutura 
neste País não se faz com investimento público? Vamos nos lembrar 
de Juscelino Kubitscheck e de outros momentos de Getúlio Vargas. 
Independente de suas opiniões, foram Presidentes impulsionadores 
do desenvolvimento industrial e econômico do Pais a partir do 
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investimento público. Pensar que o setor privado modernizará a 
estrutura deste País é um equívoco. Por isso entendemos que esse 
projeto é fruto de uma conjuntura do Estado brasileiro e mineiro; mas 
alertamos. 

Encaminho pela aprovação em 1 o turno, com destaques, acreditando 
no aperfeiçoamento de forma transparente. Propomos emenda de 
modificação da consulta pública, pois, da forma como está, não há 
nada de público. Queremos também que não se cometa o erro de 
dizer que o privado se incumbirá de desapropriação. 

Desapropriação tem de ser ato delegado do poder público. Não é 
possível manter dessa forma. Não admitimos, por exemplo, parceria 
público-privada no setor de saúde. Também consideramos, e o 
Governo já assinou como aceitável, que a transferência de bens 
móveis e imóveis faça-se sob o instrumento legal de aprovação de 
projeto de lei. Não vamos deixar em aberto. Como o tempo não nos 
permite aprofundar, voltaremos a essa discussão. Compreendemos 
que votamos em 1 o turno com o compromisso da liderança do 
Governo de dar transparência, de ampliar o controle social e de 
permitir que a sociedade brasileira cuide bem de seu patrimônio, que 
não é de nenhum setor privado, e sim do povo mineiro. 

* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo no 3, salvo emendas. 

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo no 
3, ficam prejudicados os Substitutivos nos 1 e 2 e as Emendas n°s 1 a 
13, 16, 23 a 25, 27, 30, 31, 33, 34, 39, 43 e 49. Em votação, as 
Emendas n°S 14, 15, 17 a 22, 26, 28, 29, 32, 35 a 38, 40 a 42, 44 a 48 
e 50 a 55. As Deputadas e os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 889/2003 na 
forma do Substitutivo no 3. À Comissão de Administração Pública. A 
Presidência verifica, de plano, que não existe quórum para votação, 
mas que existe para a discussão da matéria constante na pauta. 

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
23/2003, do Deputado Chico Simões, que acrescenta dispositivo ao 
art. 73 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela 
aprovação da proposta na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. 
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Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
53/2003, do Deputado Elmiro Nascimento, que altera a alínea "c" do 
inciso I 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 Substitutivo no 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
57/2003, da Comissão Especial do Tribunal de Contas, que modifica o 
art. 124 da Constituição Estadual, o qual dispõe sobre o Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas e acrescenta dispositivo ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. A Comissão Especial 
opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 

57/2003 
Art. 1 o - O art. 79 da Constituição do Estado passa a vigorar 

acrescido do seguinte § 3°: 
"Art. 79- ................ . 
§ 3° - Os Auditores do Tribunal de Contas, em número de três, serão 

nomeados com base em concurso público de provas e títulos, 
observada a classificação e cumpridos os requisitos estabelecidos em 
lei.". 

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2003. 
Gustavo Valadares - José Henrique - Neider Moreira - Olinto 

Godinho - Vanessa Lucas - Doutor Viana - Ana Maria Resende -
Antônio Carlos Andrada - Mauro Lobo - Carlos Pimenta - Lúcia 
Pacífico- Dinis Pinheiro- Fahim Sawan- Wanderley Ávila- Alencar da 
Silveira Jr. - Elmiro Nascimento - Bonifácio Mourão - Maria Olívia -
Leonfdio Bouças - Miguel Martini - lvair Nogueira - Domingos Sávio -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Fernando Faria - Célio Moreira - Dilzon 
Melo - Paulo Cesar - Fábio A velar - Antônio Júlio. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada à proposta 
uma emenda do Deputado Gustavo Valadares e outros, que recebeu 
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o no 1, e que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento 
Interno, encaminha a proposta com a emenda à Comissão Especial, 
para parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 66/2003, da Deputada 
Maria José Haueisen e do Deputado Padre João, que altera 
dispositivos da Lei no 12.812, de 28/4/98, que regulamenta o 
parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado, que dispõe 
sobre a assistência social às populações de áreas inundadas por 
reservatórios e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão do Trabalho opina por 
sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo no 1, da Comissão do Trabalho, com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 175/2003, do Deputado 
Ricardo Duarte, que institui o Selo de Comunicação Cidadã no âmbito 
do Estado de Minas Gerais 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 no 1 , apresentado 
pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N" 1 AO PROJETO DE LEI N° 

175/2003 
Dê-se ao "caput" do art. 1 o do Substitutivo no 1 a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica instituída a Medalha de Comunicação Cidadã, a ser 

concedida, anualmente, às rádios comunitárias e TVs educativas que 
promovam o respeito:". 

Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2003. 
Ricardo Duarte 
Justificação: A Comissão de Constituição e Justiça ao alterar o 

Projeto de Lei n° 175/2003, visando a aperfeiçoá-lo, na forma do 
Substitutivo no 1, à luz do princípio da igualdade, estendeu a 
condecoração proposta aos diferentes meios de comunicação 
existentes; entretanto, pretendemos com o Projeto de Lei no 175/2003 
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reconhecer o importante papel dos veículos de comunicação 
educativos e comunitários, destacando a relevância desses 
segmentos voltados para uma atuação social, sem fins lucrativos nem 
vínculos de nenhum tipo, tais como partidos políticos, instituições 
religiosas, etc. 

Este é o caso das rádios comunitárias, tipos especiais de emissoras 
de rádio FM, criadas para proporcionar informação, cultura, 
entretenimento e lazer às suas comunidades, além de promover 
atividades educacionais e outras para a melhoria das condições de 
vida da população. Essas estações de rádio criam condições de a 
comunidade ter um canal de comunicação inteiramente dedicado a 
ela, abrindo oportunidade para divulgação de suas idéias, 
manifestações culturais, tradições e hábitos sociais. 

Reconhecidas pela Lei Federal no 9.612, de 19/1/98, as rádios 
comunitárias não podem também inserir propaganda comercial, a não 
ser sob a forma de apoio cultural, de estabelecimentos localizados na 
sua área de cobertura. 

Outro veículo que presta relevantes serviços à comunidade, 
destacando-se por seu papel na formação para a cidadania é a TV 
Educativa, que realiza transmissão sem fins comerciais, sendo vedada 
inserção de publicidade. 

Em face do exposto, sugerimos, a fim de se aperfeiçoar a 
proposição, a Emenda no 1 ao Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma 
emenda do Deputado Ricardo Duarte, que recebeu o no 1, e que, nos 
termos do§ 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto 
com a emenda à Comissão de Transporte para parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 477/2003, do Deputado 
Antônio Genaro, que dispõe sobre informações sobre consultas 
realizadas em banco de dados e cadastro de consumidores. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na 
forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de Defesa do 
Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo 
no 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
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Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 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 Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na 
forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência 
verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos 
trabalhos. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, 

a discussão, em 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 839 e 1 .004/2003 e, 
em 2° turno, dos Projetos de Lei nos 25 e 697/2003; informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão do Projeto de Lei no 
1.004/2003, deixou de receber, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 
Regimento Interno, uma emenda o Deputado Laudelino Augusto, por 
conter matéria idêntica à Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, o teor 
da qual é o seguinte: 

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1 .004/2003 
Suprima-se o art. 6°. 
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2003. 
Laudelino Augusto 
A Presidência informa que foram apresentadas ao Projeto de Lei no 

1.004/2003 emendas dos Deputados Rogério Correia (2), Laudelino 
Augusto (6), Biel Rocha (5) e Fábio A velar (1 ), que receberam os n°s 6 
a 19, cujos teores foram publicados na edição anterior, e que, nos 
termos do§ 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto 
com as emendas à Comissão de Administração Pública para parecer. 
Informa, ainda, que no decorrer da discussão do Projeto de Lei n° 
25/2003 foi apresentada emenda do Deputado Olinto Godinho, que 
recebeu o no 3, e que, nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, essa emenda será votada independentemente de parecer, 
sendo o teor da emenda o seguinte: 

EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 25/2003 
Suprima-se o art. 3° e seu parágrafo único. 
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Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2003. 
Olinto Godinho 

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

ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
TRANSPORTE DE AUTOMÓVEIS, EM 8/10/2003 

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Sebastião Helvécio, lrani Barbosa e 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 da Deputada Marília Campos, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Onofre 
Alves Batista Júnior, Procurador Regional da Fazenda; Walter Carlos 
da Silva, Diretor da CSD Engenharia e Comércio Ltda.; e Antônio Luiz 
Bernardes, Fiscal de Tributos Estaduais, tendo este último justificado 
sua ausência. Os convidados, com a palavra, fazem suas exposições 
e em seguida são questionados pelo Deputado lrani Barbosa. Na fase 
de discussão e votação de proposições da Comissão, o Deputado 
I rani Barbosa apresenta requerimento no qual pede seja solicitado ao 
Sr. Renê de Oliveira e Souza Júnior, Subsecretário da Receita 
Estadual, que envie à Comissão a relação dos mil veículos da marca 
Fiat adquiridos pela Construtora Ourivio, a sua destinação, os 
números dos chassis e onde foram emplacados. A Deputada Marília 
Campos apresenta requerimento no qual solicita seja prorrogado o 
prazo de funcionamento da Comissão por mais 30 dias. Colocados em 
votação, são os requerimentos aprovados. O Presidente esclarece 
que o inteiro teor da reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a colaboração dos 
Srs. Onofre Alves Batista Júnior e Walter Carlos da Silva, pelas 

~------0------__l 



1429 
informações prestadas, agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Sebastião Helvécio, Presidente • lrani Barbosa - Laudelino Augusto -

Marília Campos. 
ATA DA 7• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 14/11/2003 
Às 13h30min, comparece no Auditório da Associação Comercial e 

Industrial de Araxá o Deputado Paulo Cesar membro da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Paulo Cesar, declara aberta a reunião, dá a ata por aprovada, 
dispensa sua leitura e a subscreve. A Presidência informa que a 
reunião se destina a debater em audiência pública, a pedido do 
Deputado Laudelino Augusto, e planejar estrategicamente a 
manutenção em funcionamento do Hotel da Previdência de Araxá. 
Antes da audiência pública, a Comissão visita o Hotel da Previdência, 
a pedido do Deputado Paulo César, para verificar "in loco" a situação 
desse estabelecimento e colher subsídios para a audiência pública. A 
seguir, o Presidente comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofício do Sr. Hélio César Brasileiro, Presidente do 
IPSEMG, em que agradece o convite formulado para participar da 
audiência pública e justifica sua ausência. A Presidência destina essa 
parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o tema 
objeto da audiência pública. Registra-se a presença dos Srs. Prefeito 
Antônio Leonardo Lemos Oliveira, de Araxá; Andrea Myrrha 
Guimarães, Presidente do Sindicato dos Servidores do IPSEMG; 
Vereador Miguel Alves Ferreira Júnior, Presidente da Câmara 
Municipal de Araxá; e Vereadores Bosco, José Domingos Vaz, 
Cidinha Rios, Onilda Soares e Francisco Amando, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra 
ao Deputado Laudelino Augusto, autor do requerimento que deu 
origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa 
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Paulo Cesar, Presidente- Maria Olívia- Biel Rocha. 
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ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 18/11/2003 
Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, Doutor Viana, Chico Simões, Mauro 
Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Carlos Pimenta. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter do 
Poder Executivo, em audiência pública, a avaliação de desempenho 
do Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO - e do Fundo de 
Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM. Passa-se à 3• 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 
da reunião. Registra-se a presença dos Srs. Bernardo Tavares de 
Almeida, representando o Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário 
de Planejamento e Gestão; Eduardo Lery Vieira, Subsecretário de 
Indústria, Comércio e Serviço, representando o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico; Emílio Rodrigues Botelho, Gerente do 
Departamento de Estudos Técnicos e Econômicos do INDI e Benjamin 
Collares Chaves, Gerente do Departamento de Desenvolvimento 
Regional e Turismo do INDI, representando o Sr. Carlos Eduardo 
Orsini Nunes de Lima, Presidente do INDI, e Sra. Marilena Chaves, 
Diretora de Planejamento e Desenvolvimento de Produto do BDMG, 
representando o Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, os quais 
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a 
palavra ao Deputado Chico Simões, 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 
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taquigráficas. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Mauro Lobo, em que solicita que o BDMG informe à 
Comissão a relação dos fundos sob a sua gestão, o objetivo de cada 
um, o volume financiado nos últimos cinco anos e o saldo existente. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Chico Simões - Doutor 

Viana - José Henrique - Mauro Lobo - Sebastião Helvécio. 

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

1.063/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em tela tem 

por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Promoção e Assistência ao Necessitado - APAN -, com sede no 
Município de Divinópolis. 

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

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

Fundamentação 
De acordo com o art. 2° de seu estatuto, a referida Associação tem 

como objetivos inserir o indivíduo no mercado de trabalho mediante 
encaminhamento a escolas profissionalizantes; empreender 
campanhas de combate à fome e à pobreza; e sobretudo desenvolver 
projetos voltados para área social, articulando-se com organismos 
públicos de assistência, no intuito de atender, especialmente, às 
pessoas que se encontram em situação de miséria absoluta. 

Tendo em vista a relevância social dessas ações, que abrangem até 
mesmo a prestação de serviços médicos e os encaminhamentos que 
se fizerem necessários, consideramos oportuno conceder-lhe a 
pretendida honraria. 
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Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.063/2003 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 
1.097/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Antônio 
Andrade, objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de São Bento e Cuscuzeiro - CDC -, 
com sede no Município de Carmo do Paranaíba. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda no 1, cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Bento e 

Cuscuzeiro, fundado em 19/11/1993, é entidade civil sem fins 
lucrativos, de caráter beneficente, cultural, assistencial e de promoção 
humana. 

É importante mencionar que ele coordena as obras e os movimentos 
sociais dos moradores da comunidade, buscando desenvolver as suas 
pendências mais importantes e valorizar o espírito de solidariedade. 

Para consecução de seus objetivos, procura apoio junto a entidades 
congêneres e órgãos públicos, de forma a atualizar suas diretrizes de 
trabalho e captar recursos para a realização das finalidades previstas 
em seu estatuto. 

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

1.097/2003 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
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1.099/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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A proposição em tela, de autoria do Deputado Antônio Andrade, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário Unidos Venceremos de São Francisco 
da Comunidade das Almas - CDC -, com sede no Município de Carmo 
do Paranaíba. 

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

Fundamentação 
O CDC, entidade civil sem fins lucrativos, tem como principal 

finalidade desenvolver projetos voltados para o setor agropecuário e o 
bem-estar da população local, além de promover atividades sociais, 
religiosas e recreativas. Representar a comunidade junto a órgãos 
públicos e privados, fazendo reivindicações diversas, é, também, uma 
das suas metas. 

Pelas ações empreendidas, que redundam em benefícios para 
muitos, a consideramos merecedora do título declaratório de utilidade 
pública que lhe está sendo outorgado. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.099/2003 com a Emenda no 1, da Comissão de Constitúição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Elmiro Nascimento, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.016/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe 

"institui o Programa de Participação dos Idosos em Atividades 
Educativas e Laboriosas, denominado Terceira Juventude". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos 
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jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A proposição tem por objetivo promover programa destinado a 
valorizar e integrar o idoso na sociedade, mediante a sua participação 
em cursos profissionalizantes e de qualificação profissional bem como 
em atividades e trabalhos educativos com crianças e adolescentes. 

A proposição prevê, também, a criação, pela administração pública, 
de frentes de trabalho temporário, com a previsão de remuneração 
não inferior a um salário mínimo. 

Estabelece, ainda, que o Poder Executivo poderá estabelecer 
parcerias com entidades de direito público ou privado com a finalidade 
de aperfeiçoar e ampliar os objetivos do programa; todavia, no que 
tange à criação de programas de ação administrativa, a matéria se 
insere entre aquelas inerentes ao exercício da administração pública, 
a cargo do Poder Executivo. Tanto é assim, que o Poder Executivo foi 
estruturado como o detentor de recursos humanos e instrumental 
técnico-científico apropriados para criar e implementar programas 
governamentais, os quais estão sujeitos a critérios operacionais 
específicos, mais afetos a procedimentos técnicos e apoiados na 
pesquisa científica. Nesse passo, a apresentação de projetos de lei 
tratando de temas desta natureza constitui iniciativa inadequada, 
porque inócua, uma vez que obriga o Poder Executivo a implementar 
uma ação que já lhe é própria. 

Acrescente-se que os planos e programas de governo devem 
compor a Lei do Orçamento Anual do Estado sob as rubricas próprias 
e com os recursos correspondentes devidamente especificados. 
Ademais, a iniciativa da Lei Orçamentária Anual é privativa do Chefe 
do Poder Executivo, conforme determina a Carta mineira, no seu art. 
66, inciso 111, alínea "i", c/c o seu art. 90, inciso XI. Somando-se a 
esses comandos o disposto no art. 161, inciso I, também da 
Constituição do Estado, que veda o início de programa ou projeto não 
incluídos na Lei do Orçamento Anual, percebemos que a matéria 
objeto da proposição em análise não encontra respaldo no 
ordenamento jurídico vigente para ser apresentada, fora do contexto 
da lei orçamentária, sob a forma de lei no sentido estrito. Por 
oportuno, ressaltamos que o Supremo Tribunal Federal já se 
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pronunciou nesse sentido, quando do julgamento da questão de 
ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 224 (ADIQO 
224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica 
criando programa, ressalvados os casos expressamente previstos na 
Constituição, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1° e 4°. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, deve-se perquirir qual 
seria, então, o momento jurídico-político próprio para o legislador 
mineiro participar das ações governamentais, contribuindo de maneira 
concreta para a implementação das políticas públicas a cargo do 
Poder Executivo. Ora, a resposta está no momento legislativo-
processual em que os parlamentares mineiros, por ocasião da 
apreciação, da discussão e da modificação da Lei Orçamentária 
Anual, têm a oportunidade de apresentar emendas introdutórias ou 
modificativas desses tipos de programas e projetos. 

No que tange à criação das frentes de trabalho, a questão implica 
aumento de despesa, sem o devido lastro orçamentário. 

Quanto à celebração de parcerias, o termo tem origem no direito civil 
e significa o ajuste entre o proprietário do imóvel rural e outra pessoa 
que contribua com seu trabalho, seja como parceiro agricultor, seja 
como parceiro criador e tratador (pecuária). Como vemos, a parceria, 
no direito privado, tem aplicação na seara rural; no direito público, 
contudo, essa figura é substituída pelo convênio, instrumento de que 
se pode valer o Poder Executivo para associar-se com entidades 
públicas ou privadas com a finalidade de realizar objetivo de interesse 
comum, mediante mútua colaboração, conforme doutrina de Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra "Direito Administrativo". Nesse 
passo, em se tratando de convênio entre o Estado e outras pessoas 
jurídicas, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADin n' 165, cujo 
acórdão foi publicado em 26/9/97, decidiu que não cabe ao Poder 
Legislativo autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio. Tal 
atribuição já lhe pertence por força mesmo do disposto no art. 90, 
inciso XVI, da Constituição mineira, que estabelece como 
competência privativa do Governador do Estado a celebração de 
convênio com entidade de direito público ou privado. Em se tratando 
de outros tipos de ajustes entre a administração pública e outras 
pessoas jurídicas, a doutrina é uníssona quanto à discricionariedade 
do Poder Executivo para firmar tais ajustes, sempre tendo por norte os 
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princípios da supremacia do interesse público sobre o particular, 
da legalidade e da eficiência, entre outros. 

Aos argumentos já apresentados, acrescente-se que, com a 
vigência da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, a denominada 
"Lei da Responsabilidade Fiscal", o aumento de despesa gerado por 
projeto de ação governamental deverá estar acompanhado da 
estimativa do seu impacto financeiro no orçamento do exercício em 
que entrar em vigor e nos dois subseqüentes, além da declaração do 
ordenador de despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a Lei do Orçamento Anual e 
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Como vemos, à luz dos fundamentos apresentados, o projeto de lei 
em análise não encontra respaldo para a sua aprovação no arcabouço 
jurídico atualmente em vigor. 

Pelo exposto, 
inconstitucionalidade 
1.016/2003. 

Conclusão 
concluímos pela 
e pela ilegalidade 

antijuridicidade, 
do Projeto de 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 

pela 
Lei no 

Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator- Gilberto 
Abramo- Leonídio Bouças- Leonardo Moreira- Olinto Godinho. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.133/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Comissão Especial de Acidentes Ambientais, o Projeto 
de Lei n° 1 .133/2003 "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 proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 2/1 0/2003 e 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

Cabe-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
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O projeto pretende estabelecer diretrizes para a verificação da 

segurança de barragens para quaisquer fins e de depósitos de 
resíduos tóxicos industriais. 

De acordo com a justificação da Comissão Especial de Acidentes 
Ambientais, a edição de lei ordinária sobre o tema objetiva dar maior 
eficácia à aplicação da Deliberação Normativa no 62, de 21/12/2002, 
do COPAM, tipificar as infrações e estabelecer as penalidades 
correspondentes. 

Na verdade, a proposição não traslada, literalmente, os dispositivos 
constantes na mencionada deliberação, na qual as normas são de 
natureza eminentemente técnica. No projeto, a regulamentação do 
tema se dá de forma mais abrangente, por meio da instituição de uma 
política voltada especificamente para a prevenção e avaliação de 
riscos ambientais desse tipo de empreendimento, implantado ou não. 

Juridicamente, a proposição encontra amparo em diversos 
dispositivos das Constituições Federal e Estadual. 

Nos termos dos arts. 24, VI, e 225, § 1°, IV e V, da Carta Magna, 
incumbe ao Estado legislar sobre proteção do meio ambiente, exigir, 
na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação ambiental, estudo de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade, bem como controlar a produção, 
a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente. 

Na Constituição do Estado, os arts. 10, XV, '1", e 214, § 1°, IV e VIl, 
reafirmam a competência do Estado para legislar sobre o assunto e 
fiscalizar obras e estruturas destinadas a barramentos para quaisquer 
fins e depósitos de resíduos tóxicos industriais. Ao transpor as citadas 
normas da Constituição Federal para o ordenamento constitucional de 
Minas Gerais, o constituinte ampliou a esfera de atuação do poder 
público. No licenciamento ambiental, é prevista mesmo a anuência 
prévia para o desenvolvimento de atividades e a reforma de 
instalações, sem prejuízo de outros requisitos legais estabelecidos. No 
controle de substâncias tóxicas, a atuação estadual é obrigatória no 
transporte e no armazenamento, situações não previstas 
expressamente na Constituição Federal. 

Por fim, observamos que matéria ambiental se sujeita ao princípio 

~-----------~------------~ 



da iniciativa legislativa concorrente, nos termos do art. 65, "caput", 
da Constituição Estadual. 

Conclusão 
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade do Projeto de Lei no 1 .133/2003. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto 

Abramo - Leonídio Bouças - Olinto Godinho - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.149/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o Projeto de Lei no 
1.149/2003 dispõe sobre a apresentação de relatório ambiental, na 
forma que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 9/10/2003 e 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para receber parecer. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, cabe-
nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto autoriza o Ministério Público bem como os órgãos e 

entidades estaduais e municipais de meio ambiente a requisitar dos 
empreendedores, públicos ou privados, a elaboração de relatório 
ambiental de obras e atividades implantadas, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. Prevê, 
outrossim, a aplicação de pena de multa de 500 a 50.000 UFEMGs 
para os infratores da lei. 

O poder de polícia administrativo-ambiental deve-se orientar pelo 
princípio da precaução, com vistas a evitar a ocorrência de dano, às 
vezes de impossível reparação. 

O licenciamento ambiental é orientado por esse princípio. 
Entretanto, ele atua, basicamente, nas fases anteriores à implantação 
e ao funcionamento da obra ou atividade. 

Em nossa avaliação, o projeto trata do exercício do poder de polícia 
sob a forma de monitoramento, vale dizer, de avaliação das condições 
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de risco de dano ambiental dos empreendimentos licenciados. 

A Constituição da República, em seu art. 225, § 1°, IV, prevê a 
elaboração de estudo prévio de impacto ambiental para a instalação 
de obra ou atividade com potencial para degradar ou poluir o meio 
ambiente. Portanto, o controle ambiental é exercido por meio do 
licenciamento de caráter preventivo. Todavia, esse tipo de controle 
não impede o poder público de estabelecer outros mecanismos de 
avaliação de riscos ambientais. Com efeito, o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado foi alçado constitucionalmente à condição 
de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 
Assim, o poder público tem o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as atuais e futuras gerações. 

Nos incisos I a VIl do § 1 o do art. 225 da Constituição Federal, o 
constituinte originário arrolou várias formas de intervenção do poder 
público em matéria ambiental. Além do licenciamento, incumbe-lhe 
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente, proteger a fauna e a flora, preservar a 
diversidade e a integridade do patrimônio genético, entre outras 
medidas. 

Como se observa, esse rol de atribuições não exclui outros métodos 
de intervenção do Estado para alcançar o equilíbrio ecológico do meio 
ambiente. 

Ressalte-se, ainda, a competência concorrente dos entes federados 
para legislar sobre o tema, nos termos do art. 24, VI, da Lei Maior. 

Com vistas ao aprimoramento da proposição, apresentamos a 
Emenda no 1, na qual propomos a substituição da expressão "relatório 
ambiental" pela expressão "relatório de avaliação de risco ambiental". 
Trata-se de medida necessária para distinguir este relatório daquele 
elaborado para o licenciamento ambiental. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.149/2003 com 
a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Substitua-se, no projeto, a expressão "relatório ambiental" pela 

expressão "relatório de avaliação de risco ambiental". 
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Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto 

Abramo - Leonídio Bouças - Olinto Godinho - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.155/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em tela tem 

por escopo seja declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de 
Paulo de Bom Sucesso, com sede nesse município. 

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

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

Fundamentação 
Fundado em 1959, no Município de Bom Sucesso, o Asilo em 

referência é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e 
cuja finalidade, estabelecida em estatuto, é a prática da caridade 
cristã mediante ações de assistência social e de promoção humana. 

Para a consecução desse fim, mantém estabelecimentos destinados 
a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, oferece serviços 
destinados ao atendimento de famílias e pessoas necessitadas - tais 
como assistência médica e odontológica - às quais propicia, também, 
apoio moral e instrução religiosa. 

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

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1 . 1 55/2003. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Elmiro Nascimento, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.162/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

A Deputada Vanessa Lucas, com o Projeto de Lei no 1 .162/2003 
pretende declarar de utilidade pública a Associação de Proteção à 
Maternidade e à lnfãncia de Cássia - APROMIC -, com sede nesse 
município. 

Após sua publicação, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

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

Fundamentação 
A referida instituição exerce atividade de caráter filantrópico e tem 

como principal objetivo proteger os filhos carentes cujas mães 
trabalham fora de casa e se vêem impossibilitadas de atender 
plenamente às suas necessidades. Em creches, abriga crianças 
desamparadas, assistindo-as no desenvolvimento psicopedagógico, 
ministrando fundamentos de higiene e saúde, bem como estimulando 
a prática de esporte. 

As suas atividades são executadas com base nos princípios da ética 
e da cidadania, pois objetivam garantir aos assistidos o direito de 
crescerem e se desenvolverem em um ambiente saudável. 

Pelas ações empreendidas, que redundam em benefícios para a 
comunidade, consideramos a entidade merecedora do título 
declaratório de utilidade pública ora proposto. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.162/2003. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Elmiro Nascimento, relator. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.174/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei no 

1.174/2003 "regulamenta o tombamento da Serra da Piedade, na 
forma que dispõe o art. 84, § 1°, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado". 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/10/2003, a proposição foi 
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Cabe-nos examinar a matéria nos seus aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
O art. 84 do ADCT da Constituição do Estado tombou, para fins de 

conservação, e declarou monumento natural diversos acidentes 
geográficos, entre os quais a Serra da Piedade. 

O § 1 o do mencionado comando estabeleceu prazo de 360 dias, 
contados da promulgação da Constituição, para o Estado providenciar 
a demarcação das unidades de conservação de que trata esse artigo, 
cujos limites devem ser definidos em lei. 

O projeto, de iniciativa parlamentar, define a área da Serra da 
Piedade por coordenadas geográficas UTM - Unidade Transversal de 
Mercator -, nos mesmos moldes da Lei no 10.726, de 12/5/92, que 
dispõe sobre a área de conservação do Pico do ltabirito. 

Esclareça-se que essa lei se originou do Projeto de Lei n° 730/92, de 
autoria do Executivo, e que esta Comissão, ao examiná-lo, concluiu 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria. 

Por fim, observamos a inexistência de reserva de iniciativa para 
deflagrar o processo legislativo com vistas à regulamentação do 
disposto no § 1 o do art. 84 do ADCT da Constituição Estadual. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1 .17 4/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio 

Bouças - Olinto Godinho - Biel Rocha - Gustavo Valadares - Gilberto 
Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.187/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 1.187/2003, de autoria do Deputado Domingos 
Sávio, altera o §1° do art. 3° da Lei no 12.733, de 30/12/97, que dispõe 
sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a 

~-----------~------------~ 



1443 
realização de projetos culturais no Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/10/2003, foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, 
examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade do 
projeto. 

Fundamentação 
A proposta em epígrafe amplia o percentual de dedução do valor de 

ICMS devido por empresas que apóiam projetos culturais corn base 
na Lei n° 12.733, de 30/12/97. Mais especificamente, a proposição 
altera o § 1 o do art. 3° da referida lei. Na redação atual, o desconto é 
uniforme, no valor de 3%. De acordo com o texto em análise, ficam 
criadas três categorias de desconto, ern função da receita bruta anual 
da empresa. 

Assim, quanto às empresas cuja receita bruta anual seja de até R$ 
1.440.000,00, o desconto passa a ser de 10%. Será de 7% o desconto 
para empresas que têm receita bruta anual de até R$ 5.220.000,00. 
Fica mantido o percentual de 3% para as empresas que tenham 
receita superior a R$ 5.220.000,00. 

Como se pode perceber, a intenção maior da proposta é estimular o 
incentivo fiscal nas empresas de menor porte. Alega seu autor que 
muitas empresas com sede fora da Capital não se sentem atraídas 
pelo incentivo atual, justamente porque, sendo elas de pequeno ou 
médio porte, recolhem valores pouco expressivos de ICMS, de modo 
que o desconto de 3% acaba não fazendo muita diferença. Em razão 
disso, vários são os projetos culturais aprovados, que não são 
colocados em prática por falta de recursos. Uma boa idéia deixa de se 
concretizar diante da falta de interesse do empresariado em apoiá-la 
financeiramente. 

Primeiramente, deve-se observar que a matéria se insere no 
domínio da competência legislativa estadual, conforme estabelece o 
inciso I do art. 24 da Constituição da República, que dispõe que 
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre direito tributário. 

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, 
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não há nada que impeça a tramitação da proposta, já que inexiste 
norma constitucional que institua iniciativa privativa nesse caso. 

No entanto, alguns aspectos de natureza jurídico-financeira 
impedem a proposição de prosperar, uma vez que confrontam 
comandos constitucionais e infraconstitucionais que estão plenamente 
em vigor. 

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 
Complementar no 101, de 4/5/2000 -, a renúncia de receita pelos entes 
políticos ficou condicionada ao atendimento de requisitos especiais 
por ela estabelecidos. O seu art. 14 dispõe que: 

"Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 
uma das seguintes condições: 

I - demonstração, pelo proponente, de que a renúncia foi 
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do 
art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas 
no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

11 - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no 'caput', por meio do aumento de receita, proveniente 
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição". 

De acordo com a citada lei, a renúncia compreende anistia, 
remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições 
e outros benefícios que correspondam a tratamento tributário 
diferenciado. 

A ampliação do incentivo para empresas de menor porte, como se 
vê, é medida que se encontra abrangida pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. No entanto, o projeto não atende às exigências da referida lei 
federal, o que inviabiliza a sua aprovação. 

Além disso, é preciso citar o posicionamento do Supremo Tribunal 
Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.276-2, segundo o 
qual compete ao CONFAZ, nos termos do art. 155, § 2°, XII, "g", da 
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Constituição da República, pronunciar-se sobre a concessão de 
incentivos fiscais relativos ao ICMS. Dessa forma, não pode a lei 
estadual diretamente conceder o benefício em questão. 

Conclusão 
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 
1.187/2003. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto 

Abramo - Biel Rocha - Leonardo Moreira - Olinto Godinho. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.206/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Bittar, o Projeto de Lei no 1 .206/2003 
"inclui no currículo do ensino formal conteúdo voltado ao processo de 
envelhecimento". 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/10/2003, a matéria foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", c/c o art. 188 do Regimento Interno, 
vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em análise obriga as escolas do ensino formal a 

incluir, no seus currículos, matérias e conteúdos relativos ao processo 
de envelhecimento das pessoas, com o objetivo de estimular a 
valorização do idoso pela sociedade, eliminando, assim, o 
preconceito. 

No que toca à competência do Estado para tratar da matéria, 
registre-se que a Constituição da República prevê, em seu art. 22, 
inciso XXIV, a competência privativa da União para legislar sobre as 
diretrizes e bases da educação nacional, e no art. 24, IX, a 
competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito 
Federal para legislarem sobre educação, cultura e ensino. 

Dessa forma, faz-se necessário distinguir duas modalidades básicas 
de lei educacional: aquelas que estabelecem diretrizes gerais para a 
educação nacional - e que são de domínio exclusivo da União - e as 
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A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, Lei Federal no 
9.394, de 1996. Tal norma estabelece, em seu art. 26, que os 
currículos dos ensinos fundamental e médio devem ter, além de uma 
base nacional comum, uma parte diversificada, que atenda às 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela. Dessa flexibilidade resulta a possibilidade de 
os Estados legislarem em caráter suplementar, respeitada a norma 
geral. Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo pedagógico 
pretendida pela proposição em análise não encontra óbice de 
natureza legal. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito, em 
sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 
1 .991-1/DF, ao reconhecer a competência do Estado-membro para 
regulamentar normas sobre conteúdos curriculares, em face da 
capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e 23, V, da Constituição 
da República; contudo, há que se ressaltar que o art.15 da LDB prevê 
que os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 
autonomias pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 
observadas as normas gerais de direito financeiro público. Em 
decorrência disso, o projeto em estudo deve zelar pela autonomia das 
unidades escolares, preconizada como um dos maiores objetivos da 
LDB, buscando implementar uma política educacional coerente com a 
demanda e com os direitos de alunos e professores. 

Ressaltamos, também, a necessidade de uma profunda análise, a 
ser realizada pela Comissão de Educação, sobre as implicações que a 
inclusão desse conteúdo no currículo escolar irá causar na autonomia 
pedagógica das escolas, inclusive a possibilidade de a carga de 
disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na parte flexível do 
currículo dessas escolas tornar-se excessiva e, por isso, impraticável. 

Informamos, por fim, que a proposição em estudo não especifica em 
qual dos níveis de educação deverá o conteúdo ser ministrado. 
Ademais, salientamos a necessidade de se suprimir a previsão de que 
haverá uma disciplina específica para se ministrar tal conteúdo, de 
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modo que os conhecimentos relativos ao envelhecimento das 
pessoas possam ser dados por professores em exercício, sem haver a 
necessidade de contratar profissionais especializados, o que iria gerar 
aumento de despesa. Para corrigir tais irregularidades e adequar a 
proposição à técnica legislativa, apresentamos, ao final deste parecer, 
o Substitutivo no 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1 .206/2003 
na forma do seguinte Substitutivo no 1 . 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Inclui no currículo dos ensinos médio e fundamental conteúdo 

referente ao processo de envelhecimento das pessoas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- As escolas dos ensinos médio e fundamental integrantes do 

sistema estadual de ensino incluirão em seus currículos conteúdo 
pedagógico que aborde o processo de envelhecimento das pessoas, 
com o objetivo de estimular o respeito ao idoso e sua valorização pela 
sociedade, de eliminar o preconceito contra tais pessoas e de produzir 
conhecimentos sobre o tema. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio 

Bouças - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.212/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei no 
1 .212/2003 estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura 
no Triângulo Mineiro. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/11/2003 e 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política 
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria nos seus aspectos 
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de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
Após o exame do Projeto de Lei no 990/2003, que dispõe sobre a 

criação do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na Região do 
Norte de Minas, esta Comissão concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo no 
1, que apresentou. 

O Projeto de Lei no 1 .212/2003 distingue-se do citado substitutivo 
apenas no tocante à área de atuação. Nele, o Estado deverá estimular 
a fruticultura no Triângulo, utilizando-se dos mesmos instrumentos 
estabelecidos para a região Norte de Minas. 

A Constituição da República tem como um de seus fundamentos o 
princípio da dignidade da pessoa humana e, nos termos do seu art. 3°, 
objetiva a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a 
erradicação da pobreza, a redução das desigualdade regionais e 
sociais e a promoção do bem-estar geral. No art. 170, tem como 
princípio orientador da ordem econômica a promoção do equilíbrio 
social e regional. 

Por fim, observamos a inexistência de óbice à iniciativa parlamentar. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.212/2003. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto 

Abramo - Olinto Godinho - Leonardo Moreira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 874/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 874/2003, de autoria do Deputado Chico Rafael, 

que declara de utilidade pública a Associação São Rafael, com sede 
no Município de Pouso Alegre, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 874/2003 
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Declara de utilidade pública a Associação São Rafael, com sede 

no Município de Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação São Rafael, 

com sede no Município de Pouso Alegre. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator- Luiz Humberto 

Carneiro. 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d" do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Sr. André Estevão Ubaldino Pereira pelo 

excelente trabalho que vem realizando como Procurador e 
Coordenador da Promotoria de Combate ao Crime Organizado 
(Requerimento no 1.705/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Sr. Marcial Vieira de Souza, Promotor de 
Justiça, pelo excelente trabalho que vem realizando como 
Coordenador da Procuradoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 
Público (Requerimento no 1.706/2003, do Deputado Leonardo 
Moreira); 

de congratulações com o Sr. Amauri Artimos da Malta pelo 
excelente trabalho que vem realizando como Promotor de Defesa do 
Consumidor (Requerimento no 1.707/2003, do Deputado Leonardo 
Moreira); 

de congratulações com o Sr. Gilvan Alves Franco pelo excelente 
trabalho que vem realizando como Procurador e Coordenador da 
Procuradoria de Justiça Especializada em Crimes de Prefeitos 
Municipais (Requerimento no 1.708/2003, do Deputado Leonardo 
Moreira); 

de congratulações com o Gabinete Militar do Governador do Estado 
pelo transcurso de seu 40° aniversário de criação (Requerimento n° 
1.712/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Ten.-Cel. Emanuel da Paixão Kappel pelos 
relevantes serviços prestados à sociedade uberabense (Requerimento 
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n° 1.725/2003, do Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com o Cel. Roberto Benigno pelos relevantes 
serviços prestados à sociedade uberabense (Requerimento n° 
1.726/2003, do Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com o Major Mateus Queiroz Correa pelos 
relevantes serviços prestados à sociedade uberabense (Requerimento 
no 1.727/2003, do Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com toda a equipe da União Nacional dos 
Servidores Públicos Civis do Brasil Sindicato Nacional - UNSP - pelo 
transcurso do 50° aniversário de fundação dessa entidade 
(Requerimento no 1.741/2003, da Deputada Jô Moraes); 

de aplauso aos policiais civis da Delegacia Especializada de Crimes 
contra a Vida, de Contagem, pela bem sucedida investigação do 
homicídio do Sr. José Alves Pereira (Requerimento no 1.745/2003, do 
Deputado Sargento Rodrigues); 

de congratulações com o Sr. Geraldo David Camargo pelos serviços 
prestados como Juiz na Comarca de Monte Carmelo (Requerimento 
no 1.755/2003, do Deputado Gil Pereira); 

de congratulações com os Juízes de Paz do Estado pelo transcurso 
do 176° aniversário de criação da Justiça de Paz (Requerimento no 
1.756/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada); 

de pesar pelo falecimento do Sr. Álvaro Antônio Teixeira Dias 
(Requerimento no 1.768/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o Sr. Ramon Tadeu de Carvalho Bucci por 
sua promoção a Delegado-Geral de Polícia (Requerimento no 
1.769/2003, do Deputado João Bittar); 

de aplauso ao Instituto Mineiro de Agropecuária pelos serviços que 
tem prestado à agropecuária em Minas (Requerimento n° 1.777/2003, 
do Deputado Doutor Ronaldo}; 

de aplauso à Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé 
Ltda. pela comemoração de seus 46 anos de fundação (Requerimento 
no 1.781/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
Humanos - CONEDH - pelo excelente trabalho desenvolvido pela 
última gestão (Requerimento no 1.810/2003, da Comissão de Direitos 
Humanos); 

de congratulações com o Sr. João Batista de Oliveira por ter 
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assumido a coordenação da Comissão de Indenização às Vítimas 
de Tortura (Requerimento no 1.811/2003, da Comissão de Direitos 
Humanos). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2003 

ATAS 
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ATA DA 102a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/11/2003 
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Laudelino Augusto 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Registro de presença - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 1.254 
e 1.255/2003 - Requerimentos nos 1.869 a 1.901/2003 - Interrupção e 
reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Alberto Pinto Coelho - Ana 
Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva- Dinis Pinheiro 
- Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João 
Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo 
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Marília 
Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - 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 Wanderley Ávila) - Às 14h4min, a lista 

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

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Sebastião Helvécio, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
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leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência tem o grande prazer de registrar a 

presença em Plenário do ex-1 °-Vice-Presidente desta Casa Ajalmar 
Silva. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa 
passa a receber proposições. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .254/2003 
Faz a reversão ao Município de Belo Horizonte do imóvel que 

menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Faz-se a reversão ao Município de Belo Horizonte do imóvel 

de propriedade do Estado, doado pelo Município de Belo Horizonte, 
localizado no Bairro Minas Brasil, quarteirão 1, lotes 25, 26 , 27 e 28, 
transcrito no 4° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte sob o 
n° 3547, no livro 3-C. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: O imóvel a que se refere este projeto foi doado ao 

Estado para que nele fosse construído um centro médico, um centro 
de assistência social e uma unidade escolar. O Estado não cumpriu o 
encargo e o imóvel está atualmente ocupado em parte pela Paróquia 
São Luiz Gonzaga e em parte por terceiros. 

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em 2000, notificou o 
Estado para dar ao imóvel a destinação correta, sob pena de 
reversão. Em resposta, o Estado afirma que já não tem interesse no 
imóvel e concorda com a reversão. 

Até a presente data, entretanto, o Executivo não enviou a esta Casa 
o projeto de lei de reversão, impedindo com isso que a Paróquia São 
Luiz Gonzaga e os demais moradores do imóvel regularizem suas 
construções. 
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Atento ao problema, apresento este projeto de lei, para o qual 

peço o apoio dos meus nobres pares. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .255/2003 
Declara de utilidade pública a Comunidade Mãe Rainha, com sede 

no Município de Bom Despacho. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Mãe 

Rainha, com sede no Município de Bom Despacho. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2003. 
Miguel Martini 
Justificação: A Comunidade Mãe Rainha é uma entidade 

beneficente sem fins lucrativos que possui como finalidade precípua 
prestar assistência social a pessoas carentes e abandonadas, 
promovendo sua reintegração na Igreja e na sociedade. 

As suas iniciativas de natureza filantrópica são executadas com 
base na prática da caridade como dever social, como princípio da 
moral cristã e como exercício pleno de solidariedade e respeito ao 
próximo. 

Pelos relevantes serviços prestados à comunidade em que está 
estabelecida e por apresentar os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, esperamos a anuência dos nobres colegas ao 
título declaratório que se lhe pretende outorgar. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1 .869/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 

formulada manifestação de aplauso ao IPSEMG por oferecer 
oportunidade de trabalho a 152 deficientes auditivos. (- À Comissão 
do Trabalho). 

N° 1.870/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Pratinha 

~------------~------------~ 



1455 
pelo transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 1.871/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Abadia 
dos Dourados pelo transcurso do 55° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N° 1 .872/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Arapuá 
pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 1 .873/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de lraí de 
Minas pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 1.874/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de São 
Francisco de Sales pelo transcurso do 41 o aniversário de sua 
emancipação político-administrativa. 

No 1 .875/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Senhora 
do Porto pelo transcurso do 50° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N° 1.876/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Tapira 
pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 1.877/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Taiobeiras 
pelo transcurso do 50° aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 1 .878/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Veríssimo 
pelo transcurso do 65° aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 1 .879/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Lagamar 
pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
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administrativa. 

W 1.880/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Gurinhatã 
pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 1.881/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Planura 
pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 1 .882/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Uberaba 
pelo transcurso do 167° aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 1.883/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Alvinópolis pelo transcurso do 112° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N° 1 .884/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Cássia 
pelo transcurso do 113° aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

W 1 .885/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Heliodora 
pelo transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

No 1.886/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de lguatama 
pelo transcurso do 60° aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

W 1.887/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de 
lndianápolis pelo transcurso do 65° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

W 1.888/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de lpiaçu 
pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 
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No 1.889/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Berizal pelo transcurso do 8° aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 1 .890/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Belo 
Horizonte pelo transcurso do 106° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N° 1 .891/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Buritis 
pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 1.892/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Cachoeira 
Dourada pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N° 1.893/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Campina 
Verde pelo transcurso do 65° aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 1 .894/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Campo 
Florido pelo transcurso do 65° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N° 1 .895/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Canápolis 
pelo transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N" 1 .896/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Carmo da 
Cachoeira pelo transcurso do 65° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N" 1.897/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Cascalho 
Rico pelo transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

No 1 .898/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado 
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voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Centralina pelo transcurso do 50° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N" 1 .899/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Patos de 
Minas pelo transcurso do 135° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N° 1 .900/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Alterosa 
pelo transcurso do 65° aniversário de sua emancipação político-
administrativa. (-Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N" 1.901/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas a que 
encaminhe à Comissão a relação de fundos sob gestão do Banco, 
com as especificações que menciona.(- À Mesa da Assembléia.) 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 o do art. 22 do 

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar 
esta parte da reunião à realização de debate sobre a cafeicultura. 

- A ata deste evento será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - Estão reabertos os 
nossos trabalhos. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião de debates 
de amanhã, dia 21, às 9 horas, e para a reunião especial também de 
amanhã, às 19 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 21/11/2003 
Presidência da Deputada Ana Maria Resende 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem a Deputada e os Deputados: 
Ana Maria Resende - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Laudelino 
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Augusto - Wanderley Ávila. 

Falta de Quórum 
A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria Resende) - Às 9 horas, a 

lista de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 
quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para a reun1ao 
especial de logo mais, às 19 horas, nos termos do edital de 
convocação. 
ATA DA 15" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO, 

EM 12/11/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Maria Olívia e os Deputados Laudelino Augusto, Luiz Humberto 
Carneiro (substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação 
da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Luiz Humberto Carneiro , dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a discussão e 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 174, 740, 371, 381,409, 
443, 447, 451, 455, 475, 488, 619, 624, 726, 729 a 731, 733, 747, 753, 
787,797,800,806,821,822,825,828,833,834,844,845,851, 856a 
858, 860, 872, 874, 879, 880, 888, 893/2003 (Deputado Laudelino 
Augusto); 876,901,910,912,923,936,946,955,956,958,964,967, 
994, 995, 1.027 e 1.058/2003 ( Deputado Luiz Humberto Carneiro ). 
Passa-se à 1" 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°S 174 e 
740/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto). Passa-se à 2" Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
n°S 371,381,409,443,447,451,455,475,488,619,624,726,729 a 
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731,733,747, 753, 787,797,800, 806, 821, 822, 825, 828,833, 
834, 844, 845, 851, 856 a 858, 860, 872, 874, 879, 880, 888, 893/2003 
(relator: Deputado Laudelino Augusto ); 876, 901, 91 O, 912, 923, 936, 
946, 955, 956, 958, 964, 967, 994, 995, 1.027 e 1.058/2003 (relator: 
Deputado Luiz Humberto Carneiro). Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de novembro 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz - Laudelino Augusto - Dimas 

Fabiano. 
ATA DA 7" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

EXPANSÃO DO METRÔ, EM 12/11/2003 
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, Gustavo Valadares e a Deputada Vanessa Lucas, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Célio Moreira, 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 discutir e votar 
proposições da Comissão. 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 Célio Moreira, em que solicita seja realizada visita dos 
Deputados da Comissão ao Governador do Estado, ao Líder da 
Bancada Federal Mineira, ao Deputado Nárcio Rodrigues e aos 
Senadores Aélton Freitas, Eduardo Azeredo e Hélio Costa, para se 
discutirem as obras do Metrô da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - lvair Nogueira - Gustavo Valadares. 

ATA DA 12" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 13/11/2003 
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Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os 

Deputados André Quintão, Mauro Lobo e Sidinho do Ferrotaco 
(substituindo este ao Deputado Gustavo Valadares, por indicação da 
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres sobre as seguintes 
Propostas de Ação Legislativa, indicando-se entre parênteses a 
respectiva conclusão: n°s 192/2003 (pelo acatamento da proposta na 
forma de requerimento); 193/2003 (pelo não-acatamento da proposta); 
194/2003 (pelo não-acatamento da proposta por já constar no PPAG); 
195 a 197/2003 (pelo não-acatamento das propostas por se tratar de 
matérias estranhas ao PPAG; 198/2003 (pelo acatamento da proposta 
na forma de emenda); 199 e 200/2003 (pelo não-acatamento das 
propostas por já constarem no PPAG); e 201/2003 pelo não-
acatamento da proposta), relatadas pelo Deputado Mauro Lobo; 
202/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de emenda); 
203/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de requerimento); 
204 e 205/2003 (pelo acatamento das propostas na forma de 
emendas); 206 e 207/2003 (pelo não-acatamento das propostas); 
208/2003 (pelo não-acatamento da proposta por se tratar de matéria 
estranha ao PPAG); 209/2003 (pelo acatamento da proposta na forma 
de requerimento); 210/2003 (pelo não-acatamento da proposta por se 
tratar de matéria estranha ao PPAG); 211 e 212/2003 pelo não-
acatamento das propostas por serem idênticas a outras); 213/2003 
(pelo acatamento da proposta na forma de emenda), relatadas pelo 
Deputado André Quintão. As Propostas de Ação Legislativa n°s 11 e 
90 a 191/2003 são retiradas da pauta, atendendo-se a requerimento 
do Deputado Sidinho do Ferrotaco, aprovado pela Comissão. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
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reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
André Quintão, Presidente • Paulo Cesar • Sidinho do Ferrotaco. 

ATA DA 28• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL , EM 18/11/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Alberto Bejani e André Quintão e a Deputada Marília Campos, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Inácio 
Luiz Gomes de Barros, Diretor-Geral da Loteria do Estado, 
encaminhando relação dos pagamentos efetuados nos meses de 
outubro a dezembro de 2002 e janeiro a junho de 2003, referentes a 
concessão de subvenções sociais, bem como cópias dos documentos 
de prestações de contas dos recursos recebidos. Passa-se à 1 • Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto 
de Lei no 657/2003 com as Emendas n°s 1 a 5, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça, no 1° turno (relatora: Deputada 
Marília Campos, em virtude de redistribuição). Na fase de discussão 
do parecer sobre o Projeto de Lei n° 962/2003, que conclui pela 
aprovação com a Emenda no 1, no 1 o turno (relator: Deputado Alberto 
Bejani), o Presidente defere o pedido de vista da Deputada Marília 
Campos. 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 nos 575, 1 .076, 1.049 e 
1.077/2003 com a Emenda no 1 (relator: Deputado Alberto Bejani); 952 
e 1 .086/2003 com a Emenda n° 1 (relatora: Deputada Marília 
Campos); 963, 1.043, 1.171 e 1.138/2003 (relator: Deputado Elmiro 
Nascimento); e 980 e 1.171/2003 (relator: Deputado Alencar da 
Silveira Jr.). Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 
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1.804/2003. Registra-se, nesta oportunidade, a presença do 
Deputado Elmiro Nascimento. 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 Chico Simões, em que solicita ao Secretário de Transportes 
e Obras Públicas, Deputado Agostinho Patrús, informações sobre a 
atual situação dos servidores do Departamento de Estradas e 
Rodagem - DER-MG -, especialmente quanto à política salarial e de 
benefícios praticada na autarquia. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada 
dia 20/11/2003, às 1 O horas com a finalidade de se apreciarem os 
pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 830 e 898/2003, em 1 o turno, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Marília Campos, Presidente - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva -

Weliton Prado. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.117/2003 

EMENDA N° 1 
O item 1.1 do anexo denominado Iniciativas Estratégicas do 

Governo fica acrescido do seguinte subitem: 
" .... - aumentar a eficiência do policiamento ostensivo por meio de 

monitoramento por câmeras de vídeo.". 
Sala das Comissões, de outubro de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: A Polícia Militar de Minas Gerais realizou uma 

experiência na região da Savassi, em Belo Horizonte, para apurar as 
vantagens do monitoramento por câmeras em logradouros públicos. 
Os resultados foram positivos, e pôde-se observar redução 
significativa no índice de criminalidade e elevação da eficiência da 
atuação policial. A experiência demonstrou que as câmeras permitem 
que a resposta policial a uma ação criminosa seja imediata, e, ainda, 
por causa do registro da imagem, aumentam as chances de o agente 
ser capturado, o que inibe a prática delituosa. 

Apesar dessas inegáveis vantagens, o projeto não tem sido 
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implementado por causa de seu elevado custo. Tendo em vista, 
entretanto, a onda de violência por que estamos passando, entendo 
que o Estado deve investir na implantação desse recurso tecnológico 
e, também, chamar a iniciativa privada a celebrar parcerias com este 
objetivo. As bases jurídicas para a implantação de um projeto como 
esse estão delineadas no Projeto de Lei no 311/2003, de minha 
autoria. Resta agora a decisão política de implementá-lo. 

EMENDA N°2 
O item 3.2 do anexo denominado Iniciativas Estratégicas do 

Governo fica acrescido do seguinte subitem: 
" .... - estabelecer parcerias com entidades da sociedade civil que 

atuam na recuperação de dependentes químicos.". 
Sala das Comissões, de outubro de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: A dependência química, hoje, é uma chaga que atinge 

gravemente a nossa sociedade. As iniciativas do Governo em relação 
à segurança pública não serão eficazes se paralelamente não 
ocorrerem ações de combate à dependência quimica, pois as 
estatísticas comprovam que a atual escalada da violência tem relação 
direta com o tráfico e uso de drogas. 

Atualmente, várias entidades estão realizando trabalhos de 
recuperação de dependentes químicos com muito sucesso, mas sem 
o devido apoio do poder público. Por isso, sugerimos nesta emenda 
que o Governo estabeleça parcerias com tais entidades para permitir 
que elas se desenvolvam e possam contribuir ainda mais para a 
sociedade. 

EMENDA N° 3 
O item 2 do anexo denominado Iniciativas Estratégicas do Governo 

fica acrescido do seguinte subitem: 
"Articular-se com o Governo Federal para concluir as obras do metrô 

de Belo Horizonte e para transferir à Empresa Trem Metropolitano o 
sistema metrô.". 

Sala das Comissões, de outubro de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: É necessário que o Governo do Estado, com seu poder 

de influência sobre o Governo Federal, exija daquele Governo a 
conclusão das obras do metrô e também a transferência do sistema 
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metrô à Empresa Trem Metropolitano, sem o que não há como 
obter mais recursos junto ao Banco Mundial. 

EMENDA N°4 
Acrescente-se ao art. 2°, onde convier, o seguinte inciso: 
"Art. 2°- .... 
.... -fomento do Terceiro Setor.". 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2003. 
Leonardo Quintão 
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Justificação: Minas Gerais almeja instituir um Plano de 
Desenvolvimento Integrado inovador e arrojado. Mister se faz ampliar 
os paradigmas das definições de desenvolvimento para além da seara 
puramente econômica. Portanto, é imperiosa a necessidade de se 
agregar também ao PMDI uma vertente social. Para que o Plano 
Mineiro de Desenvolvimento seja realmente integrado é necessário 
aderir a participação da sociedade civil organizada. É cediço que as 
comunidades têm auxiliado o Estado nas políticas públicas e na busca 
do bem-estar social. Logo, patente é a importância do acréscimo do 
referido inciso ao projeto de lei em tela. 

EMENDA No 5 
Acrescente-se ao art. 2°, onde convier, o seguinte inciso: 
"Art. 2°- .... 
.... -fomento do agronegócio.". 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2003. 
Leonardo Quintão 
Justificação: A exemplo de outros Estados da Federação, o 

agronegócio é um dos principais setores de desenvolvimento da 
economia. Portanto, Minas Gerais não pode negar sua vocação para o 
agronegócio e deverá destacá-lo no seu Plano de Desenvolvimento 
Integrado. 

EMENDA N°6 
Acrescente-se ao art. 2°, onde convier, o seguinte inciso: 
"Art. 2°- .... 
.... -fomento do desenvolvimento das regiões metropolitanas.". 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2003. 
Leonardo Quintão 
Justificação: Minas Gerais almeja instituir um Plano de 

Desenvolvimento Integrado inovador e arrojado. Para tanto, mister se 
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faz fomentar o desenvolvimento das regiões metropolitanas, que 
são centros de integração que representam um dos principais pólos 
econômicos do Estado e merecem especial atenção. 

Atualmente as regiões metropolitanas necessitam de maior 
integração, notadamente em estradas, infra-estrutura e comunicações. 

Destarte, é imperiosa a inclusão desta demanda no PMDI. 
EMENDA N°7 

Acrescente-se ao art. 2° o seguinte inciso: 
"Art. 2°- ...................................................................... . 
.... -valorização do servidor público.". 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2003. 
Leonardo Quintão 
Justificação: Minas Gerais almeja instituir um Plano de 

Desenvolvimento Integrado inovador e arrojado. Mister se faz, 
portanto, valorizar o corpo administrativo do Estado. É notório que o 
desenvolvimento econom1co do Estado depende de uma 
administração pública eficiente (art. 37 da Constituição). Nesse 
contexto, somente se obtém excelência administrativa com a 
valorização dos quadros públicos. Logo, patente é a importância do 
inciso que se deseja acrescentar. 

EMENDA N°8 
Acrescente-se os seguintes §§ 2° e 3° ao art. 2°, transformando em 

§ 1 o o atual parágrafo único: 
"Art. 2°- .................................. . 
§ 10- ............................................ . 
§ 2° - Para a superação das desigualdades regionais a que se refere 

o inciso V, deverá ser observada, quando da elaboração e votação do 
orçamento anual do Estado, paridade entre os percentuais de 
investimentos em obras, previstos para as regiões Norte, 
Jequitinhonha e Mucuri. 

§ 3° - O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao orçamento 
do Estado para o exercício de 2004.". 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003. 
Maria José Haueisen 
Justificação: Não há como negar: a superação das desigualdades 

regionais do Estado é uma meta das mais justas, a ser perseguida de 
forma cotidiana pelo administrador público, no caso, o Governador do 
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Estado. 

Já em 1995, quando foi aprovado o primeiro PMDI, por meio da Lei 
no 12.051, de 1995, a superação das desigualdades regionais figurava 
como um dos objetivos a serem atingidos para o desenvolvimento 
integrado do Estado de Minas Gerais. 

No entanto, por seu caráter programático, o PMDI aprovado em 
1995 mostrou-se ineficaz no que diz respeito a esse objetivo 
específico, afirmação que fazemos não de forma retórica, mas com 
base em informações concretas, obtidas a partir da simples análise 
dos orçamentos para os exercícios de 2001, 2002 e 2003. 

Nesse período, enquanto a região Norte de Minas obteve um 
percentual médio de investimentos em obras da ordem de 13,61%, o 
Jequitinhonha e o Mucuri foram contemplados com investimentos 
médios de apenas 2,3% - cerca de 6 vezes menos. 

Em 2001 a disparidade foi ainda mais gritante. Nesse ano, a 
proposta orçamentária enviada pelo Executivo à Assembléia previu 
investimentos da ordem de 11 ,30% para o Norte de Minas e ínfimos 
1 ,33% para o Jequitinhonha e o Mucuri. 

Salta aos olhos, portanto, que o PMDI aprovado em 1995 não foi 
cumprido, pelo menos no que diz respeito à meta de superar as 
desigualdades regionais. 

Essa mesma realidade mantém-se na proposta orçamentária em 
tramitação nesta Casa, a qual deve orientar os investimentos do 
Estado no exercício de 2004. 

Para o próximo ano, a previsão é a de que tal disparidade persista. 
A proposta orçamentária enviada pelo Governador Aécio Neves ao 
Poder Legislativo contempla o Jequitinhonha e o Mucuri com 
investimentos da ordem de 3,59% do total, enquanto o Norte de Minas 
deve receber 14,59% do total de investimentos, quatro vezes mais. 

Não estamos aqui contestando os investimentos definidos para o 
Norte de Minas, região que conhecemos e que, sabemos, necessita 
por demais de maior atenção por parte do poder público estadual. 

Nosso objetivo, ao apresentar esta emenda ao PMDI e ao fazer 
estes comentários, é única e tão-somente o de garantir que o 
Jequitinhonha e o Mucuri tenham tratamento semelhante àquele 
conferido ao Norte de Minas, pois a realidade social e climática 
daquela região é bem próxima à encontrada nesta, o mesmo 
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Faz-se necessário romper com esse ciclo de injustiça e fazer valer o 
que tem sido uma constante no discurso dos últimos inquilinos do 
Palácio da Liberdade, mas que tem estado distante das suas 
respectivas administrações: a superação das desigualdades regionais. 

Acreditamos que nossa emenda irá alterar essa realidade, pois sua 
aprovação compele Executivo e Legislativo, responsáveis 
respectivamente pela elaboração da proposta orçamentária e por sua 
conversão em lei, a garantir paridade de investimentos entre as duas 
regiões mais carentes de Minas, já a partir da elaboração e votação 
do orçamento do Estado para o exercício de 2005. 

Esperamos, portanto, contar com a sensibilidade social dos nobres 
Deputados, aos quais apelamos desde já, para a aprovação da nossa 
proposta, que certamente contribuirá para a superação das 
desigualdades regionais mineiras. 

EMENDA N" 9 
Acrescente-se o seguinte inciso X ao art. 2": 
"Art. 2"- ................................ .. 
X - o apoio às ações educacionais que visem ao aprimoramento e à 

formação superior dos professores das redes públicas estadual e 
municipal.". 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003. 
Carlos Pimenta 

EMENDA N" 10 
Na pág. 91, item 6.3- "Melhoria e Ampliação dos Serviços Públicos", 

integrante dos "Objetivos Prioritários", inclua-se, ao final do parágrafo 
que se inicia por "Na área de Educação ... ", a seguinte expressão: 

"A Universidade do Estado de Minas Gerais será revitalizada, com a 
construção do "campus" de Belo Horizonte e a ampliação da 
participação dos "campi" agregados no processo de democratização 
do acesso ao ensino superior.". 

No Anexo "Iniciativas Estratégicas do Governo do Estado de Minas 
Gerais", pág. 11 O, item 3.3 - Educação, integrante do tópico "Melhoria 
e Ampliação dos Serviços Públicos", inclua-se o seguinte item 12: 

"( ... ) 
12 - Construir o "campus" de Belo Horizonte da Universidade do 
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Estado de Minas Gerais e promover meios de ampliar o acesso do 
aluno carente aos cursos oferecidos pelas unidades agregadas.". 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: A inclusão, no PMDI, de metas que se relacionam com 

a consolidação da UEMG vem responder a uma antiga e justa 
reivindicação deste parlamento. A UEMG foi criada na Constituição de 
1989, mas, até o presente momento, não foi de fato implantada. Até 
as suas unidades públicas com sede em Belo Horizonte se encontram 
em situação de quase abandono, funcionando em precárias 
instalações. Os "campi" do interior permanecem sem a necessária 
vinculação com a direção central, sendo sustentados unicamente com 
as mensalidades dos alunos. Ainda que não haja a absorção prevista 
na Constituição, o Estado precisa criar mecanismos para garantir que 
o aluno carente possa contar com algum tipo de auxílio para custear 
os seus estudos. Da mesma forma, as escolas precisam adequar sua 
oferta de cursos às vocações regionais e às demandas de mercado, 
efetivando o objetivo com que a universidade foi criada: ampliar a 
oferta do ensino superior, integrar e desenvolver as regiões do 
Estado. 

EMENDA N° 11 
Suprima-se, do anexo, no Diagnóstico Sumário do Estado de Minas 

Gerais, item 1 .5, p. 29, a seguinte expressão: "primordialmente, deixar 
de atrapalhar e, em seguida,". 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: Historicamente o Estado de Minas Gerais sempre 

exerceu um papel importante no desenvolvimento de nossa economia. 
O texto apresentado pelo PMDI sugere que o Estado tem 
"atrapalhado" a competitividade das empresas dos mais diversos 
setores da iniciativa privada nele instaladas. Entendo que a referida 
expressão desqualifica o papel do Estado de Minas Gerais enquanto 
indutor e coordenador da política econômica. 

EMENDA N° 12 
Acrescente-se onde convier, no anexo, no item 6.5 - "Contribuição 

para a geração de empregos", o seguinte parágrafo: 
"Considerando que o segmento de pequenos empreendimentos 
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representa aproximadamente 30% do PIB do País e que mobiliza 
diretamente cerca de 60 milhões de brasileiros, o Estado de Minas 
Gerais deve fomentar, em todas as regiões do Estado, o 
desenvolvimento das microempresas e das empresas de pequeno 
porte do Estado de Minas Gerais.". 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: Na Europa, nos Estados Unidos e nas sociedades 

recentemente industrializadas, o fortalecimento das pequenas 
empresas é visto pela sociedade como uma prioridade clara que dá 
origem a políticas públicas diferenciadas de apoio ao segmento. As 
medidas adotadas nos países de Primeiro Mundo explicam por que os 
pequenos negócios se transformaram em elemento referencial do 
grau de poder e de riqueza das nações no mundo atual. 

Em Minas Gerais, das 307.153 empresas ativas em Minas Gerais, 
no ano de 2002, 250.000 são pequenas empresas e microempresas, o 
que corresponde a 81 ,4% do total. Essas empresas, por sua vez, são 
responsáveis pela geração de 60% dos empregos formais no Estado; 
porém, no que diz respeito à participação do segmento na 
arrecadação tributária, as pequenas empresas e microempresas 
participam com apenas 4,5% do total de ICMS arrecadado no Estado. 
Esse é um dado importante, pois reforça a necessidade de pensarmos 
as pequenas empresas não do ponto de vista de sua capacidade 
contributiva, mas do ponto de vista da sua contribuição na geração de 
empregos e na desconcentração da renda no Estado. 

EMENDA N° 13 
Acrescente-se onde convier, no anexo, no item 6.3 - "Melhoria e 

ampliação dos serviços públicos", o seguinte parágrafo: 
"Na prestação de serviços públicos, as questões de gênero e etnias 

e os segmentos de crianças e adolescentes, pessoas com deficiência 
e idosos merecem, por parte da administração pública, um tratamento 
adequado a suas peculiaridades.". 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: A qualidade na prestação dos serviços públicos 

pressupõe a atenção às especificidades e às condições de vida dos 
diversos segmentos sociais, sobretudo aqueles que se encontram em 
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maior vulnerabilidade social. Implementando-se esse novo 
enfoque, os serviços públicos contribuirão significativamente para a 
superação das disparidades sociais e de toda forma de discriminação, 
desigualdade e violência. 

EMENDA N° 14 
Acrescentem-se onde convier, no item 6.6 - "Fomento inovador ao 

desenvolvimento econômico", o seguinte item e seus respectivos 
parágrafos: 

"Incentivar e apoiar a incubação de empresas 
A dinâmica de desenvolvimento da economia mundial, nos tempos 

atuais, vem consolidando um novo paradigma técnico-econômico, em 
que a denominada globalização da economia leva o setor produtivo a 
um esforço crescente na busca de competitividade. O binômio 
inovação - competitividade passa a constituir a estratégia relevante 
para alcançar a modernização e maior participação na economia 
internacional, com níveis adequados de competitividade. Assim, são 
necessárias medidas para estimular atividades de ciência e 
tecnologia. 

Um dos mecanismos que viabilizam a transformação do 
conhecimento em produtos, processos e serviços é a incubação de 
empresas, na qual é imprescindível a participação ativa da 
comunidade que realiza pesquisas e atividades tecnológicas, nas 
universidades e em outras instituições de cunho tecnológico." 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: O processo de incubação de empresas é um fenômeno 

que vem se consolidando, em nível mundial, pelo menos nos últimos 
dez anos. Atualmente se contam bem acima de mil incubadoras de 
empresas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a National 
Business lncubation Association - NBIA -, atualmente contabiliza mais 
de 800 incubadoras de empresas em pleno funcionamento em todo o 
território americano. 

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos de Tecnologias Avançadas - ANPROTEC -, 
entidade que congrega as incubadoras de empresas no País, 
contabilizou, no ano de 2000, 135 incubadoras em operação, nas mais 
diversas regiões, que abrigavam 1.100 empresas e geravam 
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empregados. 

EMENDA N" 15 
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Acrescente-se onde convier, no anexo, no item 6.5 "Contribuição 
para a geração de emprego e renda", o seguinte parágrafo: 

"O Estado deve também implantar 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.". 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: A economia popular solidária constitui-se em iniciativas 

da sociedade que visam à geração de um produto por meio da 
organização, da cooperação, da gestão democrática, da 
solidariedade, da autogestão, da sustentabilidade e da valorização do 
ser humano e do trabalho. Compreende também o resultado da união 
de trabalhadores em empreendimentos que privilegiam o consumo 
ético, a justa distribuição da riqueza produzida coletivamente, o 
respeito ao equilíbrio dos ecossistemas e à diversidade cultural. 

O Estado de Minas Gerais deve buscar, nesse sentido, a construção 
de políticas públicas adequadas à economia solidária, haja vista que 
essa espécie de iniciativa não pode prescindir do apoio estatal. 

EMENDA N° 16 
Inclua-se no item 6, Objetivos prioritários: 
"Promover o turismo como fonte de opção de renda, como 

potencialização dos recursos naturais, com ênfase para a divulgação 
dos roteiros turísticos mineiros, tais como: cultural, rural, religioso, 
gastronômico, ecoturismo, artesanato e a Estrada Real, entre outros 
potencialmente significativos.". 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Paulo Piau 

EMENDAN° 17 
Altera dispositivo do item 7.6, Fomento Inovador ao 
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Desenvolvimento Econômico: 

"Priorizar o agronegócio em Minas Gerais, especialmente relativo às 
cadeias produtivas do café, do leite, das carnes, do algodão, 
sucroalcooleiro, do milho, da soja, da silvicultura e da horticultura;". 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Paulo Piau 

EMENDA No 18 
Na pág. 99, item 6.8, "Choque de gestão", integrante dos "Objetivos 

Prioritários", substitua-se a expressão "Neste campo, quatro 
prioridades são fundamentais" pela expressão "Neste campo, seis 
prioridades são fundamentais", acrescentando-se os seguintes itens 2 
e 3, renumerando-se os demais: 

"2 - É fundamental promover um gigantesco esforço de 
desprivatização do Estado, colocando-o a serviço do conjunto dos 
cidadãos, em especial dos setores socialmente marginalizados. 
Desprivatizar o Estado implica um compromisso radical com a defesa 
da coisa pública. A administração deverá deixar de estar a serviço de 
interesses privados e de grandes grupos econômicos, como até agora 
ocorreu. Um Estado eficiente, ágil e controlado pelos cidadãos é 
também a melhor arma contra o desperdício e a corrupção. Para isso, 
devem ser criados canais para a participação da sociedade na gestão 
pública, viabilizando o controle social do Estado, através da 
participação de usuários, funcionários e da cidadania em geral na 
gestão das políticas e serviços públicos, viabilizando a negociação 
transparente, pública, das prioridades e ações centrais de governo. 

3 - É ponto essencial ainda a recuperação da capacidade gerencial 
do Estado, dotando-o de condições para prestar serviços públicos 
com qualidade e sem desperdícios, de modo a superar-se a crônica 
incapacidade de implementação que vem tornando o Estado 
crescentemente incapaz de satisfazer o interesse social. Para isso, é 
necessário sua profissionalização a partir do resgate da dignidade dos 
servidores públicos. Não se trata, evidentemente, embora isso seja 
fundamental, apenas de construir um corpo burocrático qualificado 
tecnicamente, mas, possivelmente, distanciado da sociedade, e sim 
de produzir condições para que o exercício da cidadania se dê nas 
duas extremidades, do servidor ao usuário.". 

Acrescentem-se, ainda, na pág. 101 do mesmo item 6.8, as 
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seguintes prioridades 5 e 6: 

"5 - Incorporação de modelos participativos de gestão, de 
democratização e descentralização da ação estatal, promovendo a 
transparência da administração pública e a criação de novas formas 
de articulação entre o setor público e a sociedade. Nesse sentido, 
devem ser adotados o planejamento e o orçamento participativo e 
empreendido um esforço para que seja reforçada e ampliada a 
estrutura e atuação das ouvidorias, dos conselhos de políticas 
públicas e dos comitês de usuários e contribuintes. Espera-se, ainda, 
a disseminação e o fortalecimento de mecanismos de participação 
social na gestão estatal por meio de órgãos colegiados com poder 
normativo, consultivo, deliberativo ou fiscalizatório, que se 
constituiriam assim em meio para que o processo decisório contribua 
para a recuperação da legitimidade e da credibilidade do Estado. De 
modo o intensificar a descentralização da gestão estatal, devem ser 
implantados ainda os Conselhos Regionais de Desenvolvimento -
COREDES -, de forma a permitir a articulação da sociedade, das 
associações microrregionais e do Estado no planejamento do 
desenvolvimento regional. 

6 - Valorização dos servidores públicos, com a implementação de 
programas de capacitação, de modo generalizado e contínuo, 
destinados tanto ao corpo gerencial quanto ao operacional, para 
transformar a cultura administrativa e elevar a produtividade do 
serviço público. Os cargos em comissão devem ser gradativamente 
reduzidos, em sintonia com o processo de democratização e 
modernização do Estado, estipulando-se requisitos para o seu 
provimento por pessoas não integrantes dos quadros da 
administração e limitando-se essas situações ao estritamente 
necessário para assegurar a permeabilidade da "máquina" ao 
comando político legitimamente eleito.". 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia - Maria Tereza Lara - Adelmo Carneiro Leão- Biel 

Rocha - Chico Simões - Laudelino Augusto - Marília Campos - Ricardo 
Duarte - Weliton Prado - Jô Moraes - André Quintão - Cecília 
Ferramenta - Durval Ângelo - Maria José Haueisen - Padre João -
Roberto Carvalho. 

EMENDAW 19 
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Na pág. 94, item 6.6 - "Fomento inovador do desenvolvimento 

econômico", integrante dos "Objetivo Prioritários", substitua-se a 
expressão "cinco desafios" pela expressão "seis desafios", após a 
expressão "Num plano mais estrutural", acrescentando-se o seguinte 
item 6: 

"6 - Fortalecer a economia popular solidária 
O esforço de ampliação do capital social, referido no desafio 

anterior, não se resume a políticas orientadas para a melhoria das 
condições de vida no Estado. É necessário o estímulo à retomada das 
iniciativas econômicas pelos cidadãos, de modo a difundir um 
ambiente propício ao desenvolvimento sustentável. Assim, devem ser 
construídas políticas públicas destinadas ao 'emponderamento' dos 
extratos mais desprotegidos da população, ampliando a vitalidade da 
Economia Popular Solidária - EPS. 

Constituída por iniciativas da sociedade que visam à geração de 
produtos por meio da organização, da cooperação, da gestão 
democrática, da solidariedade, da autogestão, da sustentabilidade e 
da valorização do ser humano e do trabalho, a Economia Popular 
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 a tornar suas atividades auto-sustentáveis. 
Compreende também o resultado da união de trabalhadores em 
empreendimentos que privilegiam o consumo ético, a justa distribuição 
da riqueza produzida coletivamente e o respeito ao equilíbrio dos 
ecossistemas e à diversidade cultural. 

Apesar de surgir da matriz da sociedade civil, a EPS necessita, 
como qualquer outro setor econômico, de linhas de crédito, de 
políticas tecnológicas, de fiscais e de capacitação. O Estado deve, 
assim, fomentar a alocação de recursos institucionais para atenderem 
às demandas provenientes da dinâmica do desenvolvimento gerado 
pelas organizações de economia solidária.". 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia- Maria Tereza Lara - Jô Moraes - Adelmo Carneiro 

Leão - Biel Rocha - Chico Simões - Laudelino Augusto - Marília 
Campos - Ricardo Duarte - Weliton Prado - André Quintão - Cecília 
Ferramenta - Durval Ângelo - Maria José Haueisen - Padre João -
Roberto Carvalho. 
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EMENDA N° 20 

Na pág. 100, item 6.8 - "Choque de gestão" -, integrante dos 
"Objetivos Prioritários", incluir, após a expressão "empresas sediadas 
em Minas a arrecadarem aqui" o seguinte texto: 

"É necessário ainda maior rigor na concessão de novos benefícios 
fiscais e na revisão dos benefícios já existentes, de modo a garantir o 
tratamento isonômico aos contribuintes e regras universais de acesso 
aos recursos e fundos públicos. A utilização de benefícios fiscais 
como instrumentos de políticas públicas deve ser restrita aos casos 
que impliquem contrapartidas dos beneficiários para a conquista de 
resultados mensuráveis.". 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia - Maria Tereza Lara - Adelmo Carneiro Leão - Biel 

Rocha - Chico Simões - Laudelino Augusto - Marília Campos - Ricardo 
Duarte - Weliton Prado - Jô Moraes - André Quintão - Cecília 
Ferramenta - Durval Ângelo - Maria José Haueisen - Padre João 
Roberto Carvalho. 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.118/2003 
EMENDA No 1 

Acrescente-se ao § 1 o do art. 1 O o seguinte inciso: 
"Art. 10- ....................... . 
§ 10- .............................. . 
IV - um representante do Conselho Estadual de Segurança 

Alimentar Nutricional Sustentável- Consea-MG". 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003. 
Padre João 
Justificação: Em conformidade com o programa do Governo Federal 

referente às ações de erradicação da fome do País, a participação de 
um representante do Conselho Estadual de Segurança Alimentar 
Nutricional Sustentável - CONSEA-MG -, na elaboração dos 
indicadores dos programas e dos seus índices se faz necessária para 
que sejam incluídas nas diretrizes da administração pública estadual 
ações que apontem para essa mesma linha, contribuindo assim para o 
fim da triste realidade que é a fome no Brasil. 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se ao art. go o seguinte parágrafo: 
"Art. 9°- ........................ . 

~-----------~------------~ 



1477 
§ 5° - O Plano Plurianual de Ação Governamental e seus 

programas serão avaliados também pela sociedade civil, por 
intermédio de audiências públicas regionais, com ampla divulgação.". 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003. 
Padre João 
Justificação: A participação ativa da sociedade civil na avaliação do 

Plano Plurianual de Ação Governamental se faz necessária para que 
a administração pública execute seus programas com total 
transparência, atendendo assim aos anseios da população e tornando 
o processo efetivamente democrático. 

EMENDA N°3 
Dê-se à finalidade do Projeto P573 - Recuperação e Manutenção 

das Vias de Acesso, do Programa no 217 - ESTRADA REAL, p. 231, 
vol. 11, 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.". 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: Esta Comissão entende que as chamadas "Trilhas 

Parques" são essenciais para o turista que não utiliza transporte 
motorizado, tendo em vista que grande parte do percurso da Estrada 
Real está sobre rodovias ou em cruzamento com elas, o que configura 
fator de grande risco para o caminhante, ciclista ou cavaleiro. Como 
esse é o principal perfil de turista que se quer atrair para a Estrada 
Real, a criação de trilhas parques e a revitalização das trilhas já 
existentes são fundamentais, principalmente nas áreas de 
preservação permanente, como os parques estaduais por onde passa 
a Estrada Real, até mesmo por uma questão de apelo ecológico e 
preservacionista. 

EMENDA N"4 
Dê-se à finalidade do Projeto P284 - Capacitação e Promoção do 

Setor Privado-, da Secretaria de Estado do Turismo, p. 234, vol. 11, a 
seguinte redação: 
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"Finalidade - Promover seminários e cursos de treinamento para 

pequenos e médios proprietários locais na atividade turística, para 
participantes de organizações não governamentais e 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.". 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: A proposta de criar unidades regionais para qualificar e 

capacitar as comunidades locais é muito pertinente, tendo em vista 
que ainda não há um projeto de formação de mão-de-obra 
especializada para trabalhar, especificamente, na Estrada Real. Por 
exemplo, hoje há uma ausência quase total de agências receptivas e 
guias turísticos para quem vier visitar a Estrada Real. Esse problema 
poderia ser solucionado se a Secretaria de Turismo criasse condições 
para a formação desses profissionais, talvez em parceria com os 
municípios e com outros órgãos públicos e privados, como o SESC, o 
SENAC e o SEBRAE, que já possuem vasta experiência na área de 
qualificação de mão-de-obra para o setor turístico. 

EMENDA N° 5 
Dê-se à finalidade do Projeto P619 - Proteção e Preservação do 

Patrimônio Histórico-Cultural, a cargo do Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, pág. 234, vol. 11, 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 entornes; e promover a identificação, documentação, 
recuperação e proteção do patrimônio histórico-cultural, material e 
imaterial dos diversos caminhos conhecidos como Estrada Real.". 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: As questões relacionadas ao rico patrimônio cultural 

existente em todo o trajeto da Estrada Real estão sendo deixadas à 
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margem do projeto governamental, muito embora seja impossível 
falar em Estrada Real sem se considerar a importância do seu 
extraordinário patrimônio cultural, material e imaterial. Dessa forma, é 
necessário que se faça uma menção expressa a esses temas, para 
que a política de exploração turística da Estrada Real não seja 
implementada sem levar em consideração ações fundamentais 
ligadas à cultura, tais como a identificação, a documentação, a 
recuperação e a proteção de seu patrimônio cultural. 

EMENDA N°6 
Dê-se à finalidade do Projeto P629 - Criação e Manutenção do 

Centro de Inteligência do Café de Minas Gerais, da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pág. 23, vol. 11, a 
seguinte redação: 

"Finalidade - 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.". 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: A Comissão de Participação Popular entende que a 

ação que esta emenda propõe é necessária para que os produtores 
de café do Estado tenham melhores condições de comercialização de 
sua produção, agregando valor ao café, por meio de maior 
diversificação dos produtos e subprodutos que poderão oferecer ao 
mercado consumidor, bem como do reaproveitamento de seus 
resíduos. Entretanto, isso só será possível se forem criadas condições 
técnicas, de logística, mercadológicas e de tecnologia voltadas para 
melhor aproveitamento e comercialização do café produzido no 
Estado, evitando-se, assim, a transferência de renda para outras 
unidades da Federação. 

EMENDA N°7 
Dê-se à finalidade do Projeto P769 - Elaboração dos Planos 

Estratégicos dos Pólos Moveleiros de Ubá, Divinópolis e da Região 
Norte-Nordeste -, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, p. 74, vol. 11, a seguinte redação: 

"Finalidade - Gerir os arranjos produtivos locais de movelaria para 
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promover o desenvolvimento tecnológico, econômico e social das 
regiões e criar programas de estímulo ao uso da madeira plantada 
(eucalipto e pínus) e da madeira nativa certificada nos pólos 
moveleiros do Estado.". 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: Esta Comissão entende que a ação proposta é muito 

importante para se dar uma destinação a toda a madeira existente nas 
imensas extensões de terras reflorestadas do Estado que foram 
abandonadas por terem se tornado inviáveis economicamente, 
principalmente para a indústria metalúrgica do Estado, sua destinação 
inicial. É importante salientar que já existe a tecnologia que torna 
viável a utilização da madeira do eucalipto e do pínus para a 
fabricação de móveis, o que possibilita que a ação proposta favoreça 
até as regiões mais pobres, como o Norte e Nordeste do Estado, 
regiões utilizadas como áreas prioritárias para programas de 
reflorestamento nas últimas décadas. 

EMENDA N°8 
Inclua-se, no Anexo I - Objetivos Prioritários e Programas, Volume I, 

especificamente no objetivo Melhoria e Ampliação dos Serviços 
Públicos, o seguinte programa, a ser implementado pela Secretaria de 
Estado da Educação: 

"Programa - Educação a Distância 
Ação - Curso de Licenciatura em Educação Básica - Anos Iniciais, 

destinado à capacitação de professores do ensino fundamental das 
regiões Norte e Mucuri-Jequitinhonha". 

Valor do Programa em 2004- R$242.199,00 
Meta 2004 - 5.226 professores capacitados 
Meta 2005-2007 - 5.226 professores capacitados 
Financeiro 2005-2007- R$726.597,00 
Dedução - P789 Apoio à Atividade Docente no Ensino Fundamental 

- SEE. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Maria José Haueisen 
Justificação: A emenda em tela, fruto de sugestão da Reitoria da 

Universidade Federal de Ouro Preto, tem o objetivo de viabilizar a 
celebração de parceria entre a UFOP, o Estado de Minas Gerais e 
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Prefeituras do vale do Mucuri-Jequitinhonha, com vistas à 
implantação do Programa Educação a Distância - Inclusão Social -
Curso de Licenciatura em Educação Básica - Anos Iniciais, que, ao 
longo dos próximos 4 anos, pretende capacitar cerca de 8 mil 
professores mineiros. 

Os recursos utilizados para viabilizar a proposta em questão 
deverão ser retirados do orçamento da própria Secretaria da 
Educação, de programa semelhante àquele a que nos referimos 
anteriormente, na proporção exata do que fora orçado para 
investimento nas regiões Norte e Mucuri-Jequitinhonha. Dessa forma, 
será mantido o equilíbrio orçamentário, e não haverá prejuízos para 
outras regiões, tampouco para as beneficiadas por nossa emenda, 
uma vez que aos recursos investidos pelo Estado, constantes da 
proposição, serão somados outros, provenientes do orçamento da 
União e dos municípios que aderirem ao programa. 

EMENDA N°9 
Dê-se à Finalidade da Ação P640 - Atendimento à Pessoa Portadora 

de Deficiência -, do Programa 0609 - Proteção e Amparo aos 
Portadores de Deficiência - a seguinte redação: 

"Programa 0609 Proteção e Amparo aos Portadores de Deficiência 

P640 Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência 
Finalidade: executar o programa federal SAAC/APPD, financiando 

entidades e Prefeituras Municipais que prestam serviços assistenciais, 
incluindo o apoio alimentar à pessoa portadora de deficiência.". 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: Em audiência pública da Comissão de Participação 

Popular, realizada em 16/10/2003, o Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar, por meio da Proposta no 87/2003, solicitou, entre outras 
demandas a "garantia de creches para as crianças atê 6 anos e 
assistência ao idoso, para que tenham uma alimentação adequada e, 
no caso do idoso, uma velhice digna". A preocupação presente nessa 
proposta é a de garantia de apoio alimentar de qualidade para os 
grupos sociais mais vulneráveis à fome e à desnutrição, tais como as 
crianças e os idosos. 

No que diz respeito ao apoio alimentar a crianças, adolescentes e 
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idosos atendidos por entidades conveniadas com o Estado, 
julgamos de extrema importância a proposta e a acatamos, com a 
apresentação desta emenda ao PPAG, alterando a redação da 
finalidade da ação P640 - Atendimento à Pessoa Portadora de 
Deficiência -, do Programa 0609 - Proteção e Amparo aos Portadores 
de Deficiência. 

EMENDA N° 10 
Dê-se à Finalidade da Ação P543 - Atendimento ao Idoso -, do 

Programa 0285 - Proteção e Amparo aos Idosos, a seguinte redação: 
"Programa 0285 - Proteção e Amparo aos Idosos 

P543 Atendimento ao Idoso 
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, com apoio alimentar, propiciando sua integração 
social, o fortalecimento dos laços familiares e o pleno exercício da 
cidadania, por meio de asilos e centros de convivência.". 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: Em audiência pública da Comissão de Participação 

Popular, realizada em 16/10/2003, o Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar, por meio da Proposta no 87/2003, solicitou, entre outras 
demandas a "garantia de creches para as crianças até 6 anos e 
assistência ao idoso, para que tenham uma alimentação adequada e, 
no caso do idoso, uma velhice digna". A preocupação presente nessa 
proposta é a de garantia de apoio alimentar de qualidade para os 
grupos sociais mais vulneráveis à fome e à desnutrição, tais como as 
crianças e os idosos. 

No que diz respeito ao apoio alimentar a crianças, adolescentes e 
idosos atendidos por entidades conveniadas com o Estado, julgamos 
de extrema importância a proposta e a acatamos, com a apresentação 
desta emenda ao PPAG, alterando a redação da finalidade da ação 
P543 - Atendimento ao Idoso, do Programa 0285 - Proteção e Amparo 
aos Idosos. 

EMENDA No 11 
Dê-se à Finalidade da Ação P462 - Atendimento à Criança -, do 
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"Programa 0260 - Apoio e Atendimento à Criança e ao Adolescente 

P462 - Atendimento à Criança 
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 O a 6 anos.". 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: Em audiência pública da Comissão de Participação 

Popular, realizada em 16/10/2003, o Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar, por meio da Proposta de Ação Legislativa no 87/2003, 
solicitou, dentre outras demandas a "garantia de creches para as 
crianças de zero a seis anos e assistência ao idoso, para que tenham 
uma alimentação adequada e, no caso do idoso, uma velhice digna". 
A preocupação presente nessa proposta é a de garantia de apoio 
alimentar de qualidade para os grupos sociais mais vulneráveis à 
fome e à desnutrição, como é o caso das crianças e dos idosos. 

No que diz respeito ao apoio alimentar a crianças, adolescentes e 
idosos atendidos por entidades conveniadas com o Estado, julgamos 
de extrema importância a proposta e a acatamos, com a apresentação 
desta emenda ao PPAG, alterando a redação da finalidade da ação 
P462 - Atendimento à Criança -, do Programa 0260 - Apoio e 
Atendimento à Criança e ao Adolescente. 

EMENDA N° 12 
Transfira-se a Ação P31 O - 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, P040, P117 e P31 O, a seguinte forma: 

• - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

* - Trata-se do valor para todo. o Estado. O novo valor a ser 
destinado a cada macrorregião, para essas ações, deverá 
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Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
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Justificação: Na audiência pública da Comissão de Participação 
Popular realizada em 16/10/2003, o Fórum Mineiro de Segurança 
Alimentar apresentou a Proposta n° 83/2003, que visa à "inclusão do 
PROSAN como uma das ações do Projeto Estruturador Minas sem 
Fome, no PPAG, tendo como órgão gestor o CONSEA-MG". O 
Programa Mutirão pela Segurança Alimentar Nutricional em Minas 
Gerais - PROSAN - é coordenado pelo Conselho Estadual de 
Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do Estado de Minas 
Gerais - CONSEA - e visa a apoiar iniciativas de organizações da 
sociedade de base comunitária que desenvolvem ações que 
contribuam para a superação da fome e da desnutrição infantil no 
Estado, bem como a fortalecer as Comissões Regionais de Segurança 
Alimentar Nutricional. 

Segundo o termo de referência do PROSAN, os projetos 
desenvolvidos pelas organizações da sociedade de base comunitária 
com recursos do Programa, no valor máximo de R$15.000,00 cada 
um, podem referir-se a: lavouras e hortas comunitárias e de creches; 
pequenas agroindústrias associativas e comunitárias; instalação de 
criatórios comunitários de pequenos animais, inclusive apicultura; 
padarias comunitárias; cozinhas comunitárias e de creches; 
capacitação de agentes de segurança alimentar nutricional; 
diagnósticos participativos da insegurança alimentar; fortalecimento 
institucional das organizações de base, inclusive as Comissões 
Regionais de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável; uso 
alimentar dos recursos naturais e estudos participativos para a 
formulação de pirâmides alimentares regionais e locais; implantação 
de farmácias vivas; aquisição de equipamentos e materiais para a 
vigilância nutricional; campo comunitário de produção de sementes e 
banco de sementes; banco de alimentos; incentivo ao aleitamento 
materno; agricultura urbana; captação e conservação de água; 
viveiros de mudas; realização de seminários e encontros regionais de 
segurança alimentar e nutricional. 

Observa-se, assim, que os projetos passíveis de apoio do PROSAN 
são muito semelhantes àqueles desenvolvidos pelas ações que 
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compõem o Projeto Estruturador Minas sem Fome, o que justifica 
a inclusão do Programa nesse rol de ações. O PROSAN já está 
previsto no PPAG como a Ação P310 do Programa 0338- Segurança 
Alimentar -, sendo-lhe destinados R$20.000,00 para o ano de 2004 e 
R$16.200.000,00 para os anos 2005-2007, o que corresponde ao 
financiamento de 360 projetos por ano nesse último período. Embora 
inteiramente adequada, a inclusão do PROSAN entre as ações do 
Projeto Minas sem Fome torna necessário o remanejamento de 
recursos destinados para o ano de 2004. Acolhemos, assim, a 
proposta, com a apresentação desta emenda ao Plano Plurianual de 
Ação Governamental. 

EMENDA N° 13 
No Programa 0213- Lares Gerais-, Ação P0647 - Construção ou 

Melhoria de Unidades Habitacionais na Zona Rural -, dêem-se, 
respectivamente, nas colunas relativas a Meta 2005/2007 e Financeiro 
2005/2007 das regiões listadas, os seguintes valores para metas e 
finanças: 

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: Em audiência pública realizada pela Comissão de 

Participação Popular, em 16/10/2003, a entidade Visão Mundial 
apresentou a Proposta de Ação Legislativa n° 70/2003, que visa à 
criação de alternativas para reduzir o déficit habitacional de famílias 
rurais e urbanas em situação de vulnerabilidade, que vivem em áreas 
de risco. Entendemos que a proposta deve ser acatada. O princípio da 
eqüidade, defendido por autores como John Rawls, por exemplo, 
estabelece que as ações de Governo devem ser desequilibradas em 
favor da posição do menos favorecido. Dessa forma, consideramos 
que o déficit habitacional no Estado pode ser visto sob a ótica das 
famílias em situação de vulnerabilidade. As áreas em que se 
encontram os piores indicadores de desenvolvimento humano se 
situam nas mesorregiões do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do 
Mucuri. Essas regiões apresentam, também, segundo dados dos 
censos de 1991 e 2000, baixa taxa de urbanização, o que contribuiu 
para o direcionamento de ações destinadas à melhoria de moradias 
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rurais. 

Verificamos, também, pelos dados coligidos no Atlas IDH 2000, de 
autoria conjunta do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD -, do Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas - IPEA - e da Fundação João Pinheiro - FJP -, que dos 
cinco piores municípios do Estado, no que se refere à condição 
subnormal de moradia, os dois em pior situação - Caratinga e 
Manhumirim- integram, respectivamente, as regiões do Rio Doce e da 
Mata, enquanto os outros três - Betim, lbirité e Belo Horizonte - estão 
na região Central. Nesse último caso, no entanto, dada a alta taxa de 
urbanização desses municípios, não nos parece necessária a 
destinação de grande percentual de recursos para moradias rurais. 

Esses elementos nos permitem refazer as propostas do Projeto 
P647, alterando metas físicas e respectivas previsões orçamentárias, 
para, atendendo ao princípio da eqüidade, já mencionado, destinar 
recursos a regiões menos favorecidas. Dessa forma, a Comissão de 
Participação Popular acatou a proposta sob a forma de apresentação 
desta emenda ao Plano Plurianual de Ação Governamental. 

EMENDA No 14 
Institua-se no PPAG o Programa Inclusão Social de Famílias 

Vulnerabilizadas, com "status" de projeto estruturador, composto pelas 
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 
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 
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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. 

Institua-se a Ação Implantação de Sistema de Informação, 
Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência Social no 
Programa Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, 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. 

Dê-se ao objetivo do Programa Inclusão Social de Famílias 
Vulnerabilizadas a seguinte redação: 

"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.". 

Dê-se aos benefícios gerados pelo Programa Inclusão Social de 
Famílias Vulnerabilizadas a seguinte redação: 

"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.". 
Transferiram-se no PPAG: (1) todas 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 
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Social de Famílias Vulnerabilizadas; (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 Crianças e Adolescentes, para o 
Programa Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas; (4) as Ações 
P630 - Apoio 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; e (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. 

Dê-se às colunas Meta 2004, Financeiro 2004, Meta 2005-2007 e 
Financeiro 2005-2007 das ações a seguir discriminadas a seguinte 
redação: 

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDA N° 15 
No Anexo I, na página 25, incluir, entre as ações do Projeto 

Estruturador n° 1 - Redução da criminalidade violenta em Minas 
Gerais-, a seguinte ação: 

"Implantação do Plantão lnterinstitucional de Atendimento ao 
Adolescente a quem se atribui ato infracional"; 

promovendo-se as seguintes adequações: 
a) transferir para o Programa 0313 - Redução da criminalidade 

violenta em Minas Gerais - a Ação P099 - Atendimento aos 
adolescentes autores de atos infracionais, dando-lhe o seguinte 
formato: 

• - O referido qudro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 
de 22.11.2003. 

b) suprimir dos Anexos I e 11 o Programa 0307 - Atendimento aos 
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adolescentes autores de atos infracionais; 

c) incluir no Programa 0313- Redução da criminalidade violenta em 
Minas Gerais - a Ação P ... - Implantação de Plantão lnterinstitucional 
de Atendimento ao Adolescente", com o seguinte formato: 

• - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

d) alterar o valor do Programa 0313, no período, para 
R$463.297.789,00, oriundos do orçamento fiscal. 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDAW 16 
Acrescente-se a seguinte ação ao Projeto Estruturador no 30 -

Reestruturação da Plataforma Logística e de Transportes da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte: Gestão Integrada do Sistema de 
Transporte Coletivo Metropolitano. 

Programa: 0347 Reestruturação da Plataforma Logística e de 
Transportes da Região Metropolitana 

Órgão : 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e Obras 
Públicas 

Objetivo: racionalizar o transporte coletivo metropolitano 
Valor do programa no período: 1.000.000 (valores em R$1 ,00) 
Orçamento fiscal: 
Orçamento de empresas: 
Não orçamentário: 1.000.000 
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: Esta Comissão entende que as estações de integração 

do transporte metropolitano são de extrema importância e que há 
necessidade de inclusão dessa ação no Projeto do PPAG, para que 
mereça previsão orçamentária nos anos de 2005 a 2007. 

EMENDA No 17 
Acrescente-se a seguinte ação ao Projeto Estruturador no 3 -

Potencialização da Logística do Triângulo - Alto Paranaíba -: 
Intensificar o uso da malha ferroviária nas regiões do Triângulo e do 

Alto Paranaíba para transporte de carga. 
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
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Justificação: O transporte ferroviário é mais econômico. Nosso 

País, infelizmente, fez na década de 50 opção pelo transporte por 
rodovias, desativando a antiga malha ferroviária nacional. 
Consideramos de suma importância a reativação da malha ferroviária 
para transporte de carga, bem como a modernização dos 
equipamentos, para juntamente com as rodovias dinamizarem o 
escoamento da produção dessas regiões. 

EMENDAW 18 
Acrescente-se a seguinte ação ao Projeto Estruturador n° 30 -

Reestruturação da Plataforma Logística e de Transportes da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte -: 

Utilização da malha ferroviária na Região Metropolitana para 
transporte de passageiros. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: O transporte de passageiros na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte tem merecido a atenção dos governantes e 
acreditamos que o transporte ferroviário pode ser de grande utilidade 
para melhorar sua qualidade. Além de mais barato, seria uma opção 
além das já existentes, o que traria benefícios incalculáveis à 
população. 

EMENDA W 19 
Acrescente-se a seguinte ação ao Projeto Estruturador no 2 -

Corredores Radiais de Integração e Desenvolvimento -: 
Reestruturação da MG-5. 
Quadro referente às Emendas nos 19 e 25 
Programa: 0208 Corredores Radiais de Integração e 

Desenvolvimento 
Órgão: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e Obras 

Públicas 
Unidade Orçamentária: 02301 - Departamento Estadual de Estradas 

de Rodagem de Minas Gerais 
Meta Finan 

2005/ ceiro 
2007 

Q 644 quilôm 
Corredor de etro 



Transporte 
BR-381/BR-
262 Trecho: 
Belo Rodov 
Horizonte - ia 
João melho 
Monlevade - rada 
Governador 
Valadares 
lmplementa Rodov 
ção de ia 
ligação implan 
entre a MG- tada e 
20 e a BR- pavim 
262 Central entad 

a 

133,5 196.3 
18.00 

o 

2,6 22.60 
0.000 

Reestrutura Rodov 2 6.082. 
000 ção da MG- ia 

5 Central melho 
rada 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
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Justificação: Devido ao nível de deterioração em que se encontra 
atualmente a MG-5, é extremamente necessária sua reestruturação, 
para evitar que continuem ocorrendo acidentes. Além disso, é uma via 
de acesso às BRs-381 e 262. 

EMENDA N° 20 
Acrescente-se ao Anexo I, Melhoria e Ampliação dos Serviços 

Públicos, o programa "Apoio aos "Campi" Agregados à UEMG", 
conforme a seguinte descrição: 

"Programa- Apoio aos "Campi" Agregados à UEMG 
Órgão: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 
Unidade responsável: 2351 Universidade do Estado de Minas Gerais 
Objetivo: ampliar a oferta de vagas e cursos nas unidades 

agregadas, de acordo com as vocações de cada região-sede, 
fomentar projetos de pesquisa e extensão e facilitar o acesso do aluno 
carente aos cursos oferecidos. 



Valor do programa no período: 50.000.000,00 
Orçamento Fiscal: 
Orçamento Empresas: 
Não orçamentário: 50.000.000,00". 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
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Justificação: As unidades da UEMG situadas no interior 
permanecem como entidades de direito privado, sem integração entre 
si e com a direção central da universidade. Ainda que não haja a 
absorção prevista na Constituição, o Estado precisa criar mecanismos 
para garantir que o aluno carente possa contar com algum tipo de 
auxílio para custear os seus estudos. Da mesma forma, as escolas 
precisam adequar sua oferta de cursos às vocações regionais e às 
demandas de mercado, efetivando o objetivo com que a universidade 
foi criada: ampliar a oferta do ensino superior, integrar e desenvolver 
as regiões do Estado. Parcerias com entidades públicas e privadas, 
com a indução do Programa de Parceiras Público-Privadas, a ser 
criado no âmbito do Estado, poderão viabilizar formas de cooperação 
mútua com o objetivo proposto. 

EMENDA N° 21 
Inclua-se, no Programa 0287 - Governança Eletrônica, pág. 376, 

Anexo I, a ação "Promoção do Acesso Virtual Livre ao Jornal "Minas 
Gerais"," conforme a seguinte descrição: 

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

A seguinte adaptação deverá ser efetuada: 
A ação P988 - Rede de Serviços públicos, que integra o Programa 

0287 - Governança eletrônica, passa a vigorar corn a metas 
financeiras a seguir discriminadas: 

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: O bloqueio ao acesso virtual gratuito ao "Minas Gerais" 

representou um retrocesso para a sociedade no que diz respeito à 
transparência dos atos emanados pelo poder público, pressuposto 
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indispensável ao processo de consolidação da democracia. É 
imprescindível que o cidadão tenha direito ao acesso irrestrito às 
normas e aos atos oficiais que se relacionam direta ou indiretamente 
com interesses individuais e coletivos que se vinculam a uma 
regulação estatal. Assim, estará sendo cumprido, de forma muito mais 
eficaz, o princípio da publicidade dos atos do poder público, exigido 
pela Constituição. A compensação das despesas com a nova ação 
partem de outra ação que tem por objetivo prestar informações e 
atendimento ao cidadão, objetivo esse que guarda afinidade com a 
disponibilização do acesso ao "Minas Gerais", que é também uma 
prestação de informações ao cidadão. Com o remanejamento de 
pequeno percentual da ação Rede de Serviços Públicos para a ação 
que está sendo criada, não haverá desvirtuamento dos objetivos do 
programa. 

EMENDA N" 22 
Acrescente-se ao Programa 0347 - Projeto 870 (melhoria das 

Rodovias MG-10 e MG-424) a expressão "MG-20", promovendo-se a 
inclusão do Município de Santa Luzia na descrição da finalidade do 
referido projeto. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: É de suma importância que seja incluída a melhoria da 

Rodovia MG-20 (Belo Horizonte-Santa Luzia) no Projeto 870, uma vez 
que é precária a condição em que se encontra atualmente, colocando 
em risco tanto os seus usuários quanto a população que vive em suas 
margens. 

EMENDA N" 23 
Acrescente-se ao Programa no 031 O - Universalização e Melhoria do 

Ensino Médio, pág. 147, Anexo I, a 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 22.11.2003. 

As seguintes adaptações deverão ser efetuadas: 
"As ações P674 - Escolas Referência do Ensino Médio, P680 -

~-----------~------------~ 



1494 
Escolas em Rede do Ensino Médio e P688 - Padrões de 
Funcionamento Escolar do Ensino Médio, vinculadas ao Programa no 
031 O, passam a vigorar com as metas financeiras a seguir 
discriminadas: 

• - O quadro das Ações foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: A experiência com o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar para o ensino fundamental demonstra que a 
garantia da merenda incentiva, e muitas vezes determina, a 
permanência do aluno na escola. Ocorre que as mesmas dificuldades 
de acesso à alimentação vivenciadas pelos alunos do pré-escolar e do 
ensino fundamental de classes e regiões desfavorecidas assolam 
também os alunos do nível médio de ensino, principalmente os que 
trabalham e precisam estudar no turno da noite; por isso 
consideramos essencial que o Estado promova a alimentação escolar 
para o ensino médio, ainda que de forma restritiva, enquanto não 
sobrevém o programa federal que promoverá a universalização da 
política. O cálculo das despesas com a nova ação se baseia no 
número de alunos matriculados no turno noturno dos municípios com 
IDH abaixo de 0,700, mutiplicado pelo valor "per capita" de R$0,13 
(adotado no PNAE federal) e por 200 dias letivos anuais. A 
compensação das despesas se fundamentou na escolha de ações 
cuja redução de suas respectivas metas financeiras menos 
comprometeria o atingimento dos objetivos precípuos do projeto 
estruturador. 

EMENDA N° 24 
Acrescente a ação "Cooperação entre Estado e Município para o 

Desenvolvimento da Educação Infantil" ao Programa no 0179 -
Desenvolvimento da Educação Infantil, pág.197, Anexo I, conforme a 
descrição seguinte: 

• - O referido quadro da Ação foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003 

As seguintes adaptações deverão ser efetuadas: 
"A ação P025 - Apoio aos Municípios em obras de infra-estrutura, 

que integra o Programa no 00141 - Edificações Públicas, passa a 
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vigorar com as seguintes metas financeiras: 

• - O referido quadro da Ação foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: Os pressupostos da colaboração do Estado com os 

municípios para implementação das políticas de educação infantil, em 
especial com relação à formação de professores, estão definidos em 
legislação recente dos órgãos estaduais de educação, mais 
especificamente na Resolução CEE no 443/01, que está apoiada nas 
diretrizes do Plano Nacional de Educação. A extensão do cadastro 
escolar à faixa até 6 anos estaria, por sua vez, em consonância com o 
objetivo da Secretaria de Educação de mapear o contingente da 
população escolarizável e acompanhar o percurso escolar de cada 
aluno da rede pública. Dessa forma, consideramos que o Programa 
Desenvolvimento da Educação Infantil deva prever formas de 
cooperação com os municípios, na implementação das políticas 
relativas àquele nível de ensino. 

EMENDAW25 
Acrescente-se a seguinte ação ao Projeto Estruturador no 2 -

Corredores Radiais de Integração e Desenvolvimento: 
"Implementação de ligação entre a MG-20 e a BR-262.". 
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: Dando prosseguimento às obras de racionalização e 

melhoria das vias de acesso aos corredores radiais de integração e 
desenvolvimento, é necessária a construção de uma via que ligue a 
MG-20 à BR-262. 

EMENDA N° 26 
Dê-se ao objetivo do Projeto Estruturador no 16 - Lares Gerais -, 

Programa 0213, a seguinte redação: 
"Promover a construção de novas unidades habitacionais, tanto na 

zona urbana quanto na rural, de forma a reduzir o déficit habitacional 
do Estado, atuando em parceria com os municípios, com o Governo 
Federal, com entidades privadas e não governamentais, com 
prioridade para o financiamento de programas de autoconstrução". 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
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Comissão de Participação popular 
Justificação: Em audiência pública da Comissão de Participação 

Popular, realizada em 16/10/2003, a Ação Social Arquidiocesana -
ASA -, apoiada pelas entidades Central de Movimentos Populares -
CMP -, Cooperativa Metropolitana de Habitação Popular de BH -
COOBEL -, Centro Cultural e Social A. Popular, União Estadual de 
Moradia Popular, Federação das Associações de Moradores do 
Estado de Minas Gerais- FAMEMG -, apresentou a Proposta de Ação 
Legislativa no 72/2003, que consiste em um interessante e abrangente 
programa de Política Pública de Habitação. Analisando-se os 
elementos nele contidos, podemos perceber que vários dos seus 
objetivos encontram-se acolhidos no planejamento estadual, como é o 
caso, por exemplo, da destinação de recursos não apenas para a 
construção de moradias, mas também para a criação de condições 
adequadas de moradia. Um aspecto relevante, no entanto, merece 
destaque: a criação de mecanismos de financiamento para programas 
habitacionais, com ênfase na autoconstrução. Assim sendo, 
acolhemos a proposta, com a apresentação desta emenda ao PPAG. 

&&&EMENDA N° 27 
Dê-se ao objetivo do Programa 0035 - Centro Administrativo do 

Governo de Minas Gerais - a seguinte redação: 
"Programa: 0035 - Centro Administrativo do Governo de Minas 

Gerais. 
Objetivo: Aumentar a eficiência dos serviços públicos, racionalizar os 

processos administrativos, reduzir gastos, mediante a construção do 
Centro Administrativo, com prévia e ampla discussão de todo o 
processo com todos os atores sociais com interesse no projeto.". 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDA N° 28 
Inclua-se na Ação P037 - Elaboração do Inventário Qualitativo dos 

Edifícios da Praça da Liberdade-, contida no Programa 144- Corredor 
Cultural Praça da Liberdade - Casa do Conde, a alteração do número 
de metas de um relatório, para quatro relatórios - um relatório para 
cada um dos prédios a sofrerem intervenção na Praça da Liberdade, a 
saber: Edifício da Secretaria de Defesa Social; Centro de Referência 
do Professor, no Edifício da Secretaria da Educação; Edifício da 
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Secretaria da Fazenda e Edifício da Secretaria de Transportes e 
Obras Públicas. Para tal, será necessário o aumento dos recursos 
financeiros da referida Ação P037, de R$11 0.000,00 (cento e dez mil 
reais) para R$200.000,00 (duzentos mil reais) para o ano de 2004, 
diferença essa que será remanejada da transferência de valores da 
Ação P450, do mesmo Programa 144. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDA N° 29 
Acrescente-se nos Anexos I e 11 no Programa 0035 - Centro 

Administrativo do Governo de Minas Gerais, a seguinte Ação 
Orçamentária: 

"P ... - Discussão do processo de implantação com a sociedade", 
conforme detalhamento a seguir. Alterem-se, para tanto, os valores e 
as metas da Ação Orçamentária P625 - elaboração do projeto 
arquitetônico, básico e executivo. 

* - O referido quacro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDA N"30 
Acrescente-se ao art. 4° do Projeto de Lei no 1.118/2003 o seguinte 

§ 40: 
"Art. 4°- ..... 
§ 4° - A elaboração de projetos de lei de que trata este artigo será 

precedida de audiências públicas a serem realizadas conjuntamente 
pelos Poderes Executivo e Legislativo, preferencialmente de forma 
regionalizada, no respectivo exercício.". 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: Em todo o processo de construção de planejamento do 

Estado está patente a necessidade de participação ampla da 
sociedade, de forma descentralizada e regionalizada. Nesse processo, 
obtêm-se ganhos tanto no que se refere à efetividade da ação 
governamental, quanto no que se refere à maior transparência na 
implementação de políticas públicas. 

EMENDA N° 31 
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Dê-se ao texto da Ação P714- Reforma dos Edifícios-Sedes dos 

Extintos BEMGE e CREDIREAL e à sua finalidade, contida no 
Programa 35 - Centro Administrativo do Governo de Minas Gerais, do 
volume 11, pág. 174, do PPAG, a seguinte redação: 

"- Programa 35 - Centro Administrativo do Governo de Minas Gerais: 
- P714 - Reforma dos edifícios dos extintos BEMGE e CREDIREAL 

e realização de um estudo de viabilidade de uso dos imóveis do 
Governo do Estado existentes na área central da Capital, com a 
finalidade de serem ocupados pelos órgãos a serem desativados dos 
prédios históricos da Praça da Liberdade. 

Finalidade: revitalizar os 31.000m2 de área ociosa dos prédios dos 
extintos BEMGE e CREDIREAL e realizar estudos de viabilidade de 
ocupação dos imóveis do Governo do Estado existentes na área 
central da Capital, com vistas a abrigar órgãos e entidades em razão 
do novo ordenamento físico em face da desocupação dos prédios 
históricos da Praça da Liberdade.". 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDA N° 32 
Acrescentem-se ao art. go os seguintes §§ 5° e 6°: 
"Art. 9°- ........................................................... .. 
§ 5° - As ações dos programas P 0178 - Desenvolvimento do Ensino 

Superior - e P 0179 - Atendimento à Educação Infantil -, a cargo 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 do 
Planejamento e Gestão, com o suporte técnico da Fundação João 
Pinheiro. 

§ 6° - O programa de monitoramento intensivo a que se refere o 
parágrafo anterior compreende, entre outras ações a serem definidas 
em regulamento: 

I - a produção de relatórios de avaliação trimestrais, compreendendo 
a execução física e financeira; 

11 - a divulgação, em destaque, no diário oficial e na Internet, dos 
relatórios de avaliação da execução física e financeira a que se refere 
o inciso I; 

111 - a discussão, em audiência pública promovida semestralmente 
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IV- a revisão anual de metas, incorporando-se, quando possível, as 
sugestões aprovadas nas audiências públicas a que se retere o inciso 
111.". 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDA N°33 
No Anexo I - Objetivos Prioritários e Programas - Meio Ambiente 

Permeando a Atuação do Governo, inclua-se: 
Programa: Revitalização, Recuperação e Desenvolvimento 

Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 
Órgão: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável. 
Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. 
Objetivo: garantir a sustentabilidade das atividades antrópicas na 

bacia do rio Doce, estabelecendo ações prioritárias, com o objetivo de 
recuperar, conservar e preservar o meio ambiente e de aumentar a 
quantidade de qualidade da água ofertada, melhorando a qualidade 
de vida dos usuários. 

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

Justificação: O rio Doce nasce em Minas Gerais e percorre 970km 
até atingir o oceano Atlântico, em Unhares, ES. Sua bacia hidrográfica 
ocupa uma área de 83.400km2 , sendo 71.800 km2 em Minas Gerais, e 
banha diversos municípios, gerando energia e garantindo o 
abastecimento de água a milhares de moradores. 

Os graves e inúmeros problemas atuais da bacia originaram-se do 
desmatamento generalizado, do grande volume de etluentes, 
industriais e residenciais e do mau gerenciamento dos solos agrícolas, 
o que causou uma acentuada erosão, reduzindo vazões e 
aumentando o problema de cheias, devido ao assoreamento dos leitos 
dos rios da bacia, como também a contaminação de suas águas com 
mercúrio e outros elementos tóxicos oriundos das atividades 
minerárias e indústrias realizadas em leitos e margens, provocando 
situações de perigo para toda a população ribeirinha. 
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Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
José Henrique 

EMENDA N°34 
Acrescente-se, ao PPAG 2004-2007, o seguinte projeto: 
Função: Transportes e obras públicas. 
Programa: 0176 - Estradas Turísticas e Ecológicas. 
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Projeto: P .... - Estrada Turística e Ecológica do Pico do lbituruna. 
Finalidade: interligar as cidades do vale do rio Doce ao pico do 

lbituruna. 
Meta: 2004: 5,0km. 
2005-2007: 8,8km. 
Financeiro: 2004: R$2.000.000,00. 
2005-2007: R$3.200.000,00. 
Para atender às despesas decorrentes, sejam deduzidas previsões 

de dotações financeiras nos seguintes valores: 
Função: Transportes e obras públicas. 
Programa: 0155- Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários. 
Projeto: P212- Fornecimento de Vigas Metálicas. 
Financeiro: 2004: R$2.000.000,00. 
2005-2007: R$3.200.000,00. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
José Bonifácio Mourão - Jayro Lessa - Márcio Passos. 
Justificação: O pico do lbituruna, além de ser considerado uma Área 

de Preservação Ambiental - APA -, é o maior atrativo turístico de toda 
a região do vale do rio Doce. Embora seja visitado permanentemente 
por inúmeras pessoas e nele esteja a plataforma de saltos de 
competições internacionais de vôo livre, não conta com via de acesso 
adequada. Ao contrário, é apenas servido por uma estrada vicinal. 

Esta emenda considera o elevado grau de dificuldade para 
execução da obra, principalmente terraplanagem com recolhimento de 
toda a terra excedente, drenagem para escoamento de água pluvial e 
preparação preventiva das encostas para evitar erosão. 

EMENDA N°35 
Inclua-se no P050 - Execução de Obras Emergenciais em Apoio aos 

Municípios - no Programa 0036 - Auxílio aos Municípios em Ações 
Emergenciais - Meta - 2004 - quatro municípios na Região do Rio 
Doce, alterando-se a regionalização do referido Programa. 
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Justificação: Diante de tantas dificuldades que o Estado vem 

enfrentando e como estamos buscando a melhor maneira de 
equacionar alguns problemas que afligem todas as regiões, não 
podemos deixar que a Região do Rio Doce fique sem nenhuma 
prioridade para 2004 dentro do Programa de Obras Emergências em 
Apoio aos Municípios. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
José Henrique 

EMENDA N° 36 
Inclua-se no Anexo 11, na Secretaria de Estado da Educação, a 

seguinte ação governamental: 
"Programa: 031 O- Universalização e Melhoria do Ensino Médio. 
Ação: construção, ampliação, reforma de prédios escolares - ensino 

médio 
Finalidade: construir, ampliar e reformar prédios escolares para 

atender a demanda do ensino médio.". 
Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: O PPAG, para os anos de 2004 a 2007, não prevê a 

construção de nenhuma escola de ensino médio no Estado de Minas 
Gerais, mesmo diante da enorme demanda e da proposta de 
universalização e de melhoria constantes nas prioridades relacionadas 
pelo próprio Governo. Por essa razão, apresentamos emenda no 
intuito de assegurar a realização dessa ação. 

EMENDA N°37 
Alterem-se no Anexo 11, na Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social e Esportes, as metas do seguinte Programa e 
Ação: 

Programa: 0255 - Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda 
Ação: P780 - Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho - Primero 

Emprego 
Meta 2004: 10.000 jovens trabalhadores colocados 
R$ 2.500.000,00 
Meta 2005/2007: 30.000 jovens trabalhadores colocados 
R$ 7.500.000,00 
Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Weliton Prado 
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Justificação: O Plano Plurianual de Ação Governamental 

PPAG -, para os anos de 2004 a 2007, prevê gastos da ordem de R$ 
50.000,00 para empregar 200 jovens pelo Programa de Primeiro 
Emprego no ano de 2004. Para os anos de 2005 a 2007, a previsão é 
de que apenas 600 jovens sejam contemplados com a participação no 
programa. 

As metas do Governo do Estado são irrisórias diante da 
necessidade de políticas públicas de trabalho, emprego e renda 
voltadas aos jovens, razão pela qual propomos o incremento das 
metas, para 1 O mil jovens a serem atendidos no próximo ano e outros 
30 mil nos anos 2005, 2006 e 2007. 

EMENDA N°38 
Incluam-se no PPAG 2004-2007, no Setor Educação, no Programa 

0116, no ano de 2004-2005, duas unidades, passando de dois para 
quatro, reduzindo-se o recurso da Central de oito para seis, e o 
recurso financeiro, de R$4.000.000,00 para R$3.000.000,00. 

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2003. 
Alberto Bejani 
Justificação: Esta emenda pretende acrescentar duas unidades 

previstas para serem construídas na Zona da Mata, no período 2004-
2007, que seria a construção de duas escolas: uma no Bairro Retiro, 
para atendimento ao ensino fundamental, e outra no Bairro Santa 
Cruz, para atendimento ao ensino fundamental. Houve o 
assentamento de mais de 300 famílias nesses bairros e as escolas 
existentes na região não comportam a demanda. 

EMENDA N°39 
Inclua-se no PPAG 2004-2007, no Programa 0518, Construções e 

Reformas de Unidades Prediais da FHEMIG, 2004-2006, a construção 
de um hospital na Zona da Mata, anulando-se um na Região Central, 
perfazendo o total de sete, passando o recurso financeiro para 
R$1 0.450.000,00. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Alberto Bejani 
Justificação: O PPAG prevê a construção e reforma de unidades 

prediais, na região central do Estado. Para o período 2004-2006 nada 
está previsto para a região da Zona da Mata. Esta emenda propõe a 
construção de uma única unidade, na Zona da Mata, para atender à 
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população da zona Norte de Juiz de Fora, dos Distritos de Chapéu 
D'Uvas e Paula Lima e do Município de Ewbank da Câmara, que não 
conta com nenhuma assistência médico-hospitalar. 

EMENDA N°40 
Dê-se nova redação à finalidade da Ação P-654, integrante do 

Programa 0612 do PPAG, 2004-2007, acrescentando-se, na parte 
relativa ao Poder Judiciário - Construção e Reparo de Unidades 
Prediais do Tribunal de Justiça do Estado -, a construção de novo 
fórum da Comarca de Juiz de Fora. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Alberto Bejani 
Justificação: O Fórum Benjamin Colucci, da cidade de Juiz de Fora, 

tem aproximadamente 40 anos. É evidente que a estrutura do Poder 
Judiciário nessa cidade cresceu muito nesse período, sempre 
procurando atender às demandas da população, mas as instalações 
físicas não acompanharam essa evolução. A emenda apresentada irá 
possibilitar, inicialmente, uma melhora na prestação de serviços e 
objetiva, fundamentalmente, atender às necessidades da população, 
triplicando o atendimento. 

EMENDA N°41 
Dê-se ao Objetivo do Programa 0540 - Arranjos Produtivos Locais e 

à Ação Orçamentária P769 a seguinte redação: 
"Objetivo: desenvolver arranjos produtivos eletroeletrônicos e da 

tecnologia da informação no Sul de Minas e RMBH e moveleiro nas 
regiões de Ubá, Divinópolis e Turmalina e implantação de outros 
arranjos em Contagem, Triângulo e no Norte e no Nordeste, para a 
geração de empregos, aumento do valor agregado da produção no 
Estado e desconcentração regional da economia mineira."; 

"P769 Elaboração dos Planos Estratégicos dos Pólos Moveleiros de 
Ubá, Divinópolis e Turmalina das regiões Norte e Nordeste." 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDA N°42 
Acrescente-se nos Anexos I e 11, no Programa 0339 - Apoio à 

Reforma Agrária, a seguinte ação orçamentária: P - Arrecadação de 
Áreas em Litígio com Empresas Reflorestadoras, conforme 
detalhamento que se segue. Alterem-se, para tanto, os valores 
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• - O quadro da Ação foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

Finalidade: promover atividades técnicas de identificação, 
discriminação e arrecadação de terras públicas sob posse de 
empresas reflorestadoras, visando à incorporação dessas áreas ao 
assentamento de agricultores familiares e à criação de unidades de 
conservação ambiental. 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDA N°43 
Acrescente-se à finalidade da Ação P168 - Lixo e Cidadania, contida 

no Programa 0134 - Gestão Ambiental MG no Século XXI, a 
expressão "prioritariamente os das regiões Norte e Jequitinhonha-
Mucuri", após o termo "municípios". 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDA N°44 
Acrescente-se aos objetivos dos Programas 0273 - Construção de 

Infra-Estrutura Rural, 0223 - Assistência Técnica e Extensão Rural -
Novos Tempos e nas finalidades de suas ações orçamentárias a 
expressão '1endo como premissa o convívio com as condições 
climáticas da região semi-árida.". 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDA N°45 
Inclua-se, onde convier, no Anexo I do projeto, no objetivo prioritário 

"Redução das Desigualdades Regionais", no "Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal", previsto na pág. 347, a seguinle ação: 

• - O quadro das Ações foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDAW46 
Dê-se ao texto da finalidade da Ação P- 517 da Unidade 

Orçamentária 05151 - CEMIG -, a seguinte redação: 
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"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.". 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDA N°47 
Inclua-se na Ação Orçamentária P662 - Incremento de Novos 

Negócios no Setor Mineral, do Programa 0409 - Gestão Mineral -
COMIG, a região Norte, e transfira-se o valor financeiro do período 
2005-2007 de R$1.500.000,00 da região do Alto Paranaíba para a 
região Norte, atribuindo a meta de um negócio viabilizado para cada 
uma dessas regiões. 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDA N°48 
Acrescente-se ao Anexo I, no tópico "Melhoria e Ampliação dos 

Serviços Públicos", o Programa Construção do Centro de Integração 
das Culturas do Vale do Jequitinhonha, conforme descrição abaixo: 

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: -----
Não orçamentário: R$500.000,00 
Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: Reconhecidamente o vale do Jequitinhonha abriga um 
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patrimônio cultural de natureza material e imaterial muito rico, que 
merece maior divulgação e proteção do poder público e da sociedade. 
Assim, a construção de um centro de integração das culturas do vale 
do Jequitinhonha poderá integrar políticas de promoção e 
conservação dos bens culturais, funcionando também como fonte de 
captação de recursos e mobilização social para a valorização das 
diversas expressões culturais da região. 

Sugerimos, assim, a criação de um novo programa, a ser financiado 
com recursos não orçamentários, a exemplo dos Programas 
Preservação da Cultura Imaterial e Incremento à Produção Cultural, 
integrantes do PPAG. 

EMENDA N°49 
Acrescente-se a Ação Incentivo ao Festival de Cultura do Vale do 

Jequitinhonha - FESTIVALE - no Programa P093 - Acesso ao 
Conhecimento e à Informação Cultural, pág. 169, Anexo I, conforme 
discriminado abaixo: 

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22;11 ;2003. 

As seguintes adaptações devem ser efetuadas: 
O Programa Padronizado P002 - Planejamento, Gestão e Finanças, 

Unidade Orçamentária 01271 - Secretaria de Estado da Cultura passa 
a vigorar com as metas financeiras abaixo discriminadas: 

2004- R$1.586.243,00 
2005-2007- R$4.758.729,00 
Sala das Comissões, de de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: O FESTIVALE é um tradicional evento regional, que 

congrega as diversas manifestações culturais do vale do 
Jequitinhonha. Ao longo de sua existência, firmou-se como referência 
única em Minas Gerais como o mais importante incentivador e 
catalisador das variadas manifestações artísticas e culturais da região. 
A inclusão do FESTIVALE no calendário oficial de eventos do Estado 
seria uma forma de impulsionar a valorização da cultura regional. 

EMENDA N° 50 
Acrescente-se ao Programa no 0116 - Melhoria do Ensino 

Fundamental, pág. 200, Anexo I, a Ação Cooperação com as Escolas-
Famílias Agrícolas, com as metas a seguir descritas. A referida ação 
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também deverá ser acrescida à descrição do Projeto Estruturador 
no 13 - Melhoria e Ampliação do Ensino Fundamental. 

* - O referido qudro da Ação foi publicado na edição do "Diário do 
Legslativo" de 22.11 .2003. 

A seguinte adaptação deverá ser efetuada: 
O Programa Padronizado P 002 - Planejamento, Gestão e Finanças, 

Unidade Orçamentária 01261 - Secretaria de Estado da Educação, 
pág. 263, Anexo 111, vol. 11, passa a vigorar com as metas financeiras 
discriminadas a seguir: 

* - O referido qudro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 
de 22.11 .2003. 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: A Constituição Federal, nos §§ 2° e 3° do art. 211, 

estabelece que os Estados atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e médio e que os municípios atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e na educação infantil. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional - LDB (Lei no 9.394, de 1996), por sua vez, 
reforça essa priorização, determinando, em seus arts. 1 O e 11, que os 
municípios se incumbirão de oferecer a educação infantil e os 
Estados, de assegurar o ensino fundamental e oferecer, com 
prioridade, o ensino médio. 

As escolas-família agrícolas são, em geral, iniciativa de associação 
de agricultores e desenvolvem um trabalho que associa a 
profissionalização em técnicas a serem utilizadas no campo e o 
ensino, compatibilizando as atividades educativas às necessidades do 
campo. É justo que haja uma cooperação efetiva do Estado com 
essas escolas, para contribuir com a profissionalização dos jovens e 
evitar o êxodo rural. 

EMENDA N° 51 
No Programa 0313- Redução da Criminalidade Violenta em Minas 

Gerais, Ação P703 - Implantação do Sistema Integrado de Defesa 
Social - SIDS, dê-se, respectivamente, nas colunas relativas à META 
2005-2007 e FINANCEIRO 2005-2007, às regiões listadas, os 
seguintes valores para metas e finanças: 

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 
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Comissão de Participação Popular 

EMENDA N° 52 
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No Anexo I, na pág. 257, dê-se à Ação P 120 a seguinte redação e 
inclua-se no Programa 0143, na pág. 162 do Anexo I, a seguinte ação: 

* - O quadro das Ações foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11 .2003. 

Promovendo-se : 
a) a substituição, no Anexo I, na pág. 256, no Programa P 0111, do 

valor do programa no período, estimado em R$ 647.484,00, oriundos 
do Orçamento Fiscal, por R$502.494,86, do Orçamento Fiscal; 

b) a substituição, no Anexo I, na pág. 162, no Programa P 0143, do 
valor do programa no período, estimado em R$128.000,00, oriundos 
do Orçamento Fiscal, por R$289.989, 14; 

c) a compatibilização dos respectivos valores previstos para os 
programas no Anexo 11, nas págs. 57 (FAOP) e 45 (Unimontes). 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDA N° 53 
No Anexo I, na pág. 254, dê-se à Ação P 727 a seguinte redação: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 22.11.2003. 
Sala das Comissões, de de 2003. 
Comissão de Participação Popular 

EMENDA No 54 
Acrescente-se, ao projeto de lei em epígrafe, o seguinte artigo e seu 

parágrafo único, renumerando-se os demais: 
"Art ..... - Até 30 de janeiro de cada exercício, o Poder Executivo 

encaminhará à Assembléia Legislativa o detalhamento dos programas 
sociais constantes neste plano que serão executados no decorrer do 
ano, destacando-se os recursos destinados ao financiamento das 
atividades-meio e das atividades-fim e os investimentos a serem 
realizados em cada programa, com os seus respectivos órgãos 
executores, bem como os resultados quantitativos e qualitativos que 
pretendem alcançar, compatibilizando-os com os estabelecidos na Lei 
do Orçamento do mesmo exercício. 

Paragrafo único - Consideram-se programas sociais, para os fins 
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desta lei, os destinados à melhoria quantitativa e qualitativa nas 
áreas de educação, saúde, segurança e geração de emprego.". 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Marília Campos 
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Justificação: A emenda pretende fazer com que se dê, assim como 
foi feito no PPAG anterior, maior visibilidade aos dados do orçamento 
do Estado sobre a área social, uma vez que irá tratar de saúde, 
educação, segurança e geração de renda. Ademais, facilitará o 
acompanhamento da execução orçamentária dessas referidas 
políticas. 

EMENDA No 55 
Acrescentem-se às ações orçamentárias "P ... - Acompanhamento 

das Políticas Públicas' e "P ... - Capacitação para o Acompanhamento 
de Políticas Públicas" no programa "P 0011 - Processo Legislativo", 
procedendo-se às adequações aos anexos a seguir especificadas: 

a) inserir as seguintes ações no Anexo 11: 
PROGRAMA: P 0011 PROCESSO LEGISLATIVO 
* - O quadro do Prgrama das Ações Orçamentárias foi publicado na 

edição do "Diário do Legislativo" de 22.11 .2003. 
b) deduzir valores das seguintes ações: 
b.1) 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.2) 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 
Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia - Maria Tereza Lara - Adelmo Carneiro Leão - Biel 

Rocha - Chico Simões - Laudelino Augusto - Marília Campos - Ricardo 
Duarte - Weliton Prado - Jô Moraes - André Quintão - Cecília 
Ferramenta - Durval Ângelo - Maria José Haueisen - Padre João -
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Roberto Carvalho. 

Justificação: É cada vez mais importante e urgente a participação do 
Poder Legislativo na elaboração, no acompanhamento e na avaliação 
de políticas públicas. O pleno exercício do poder de fiscalização e de 
compartilhamento de decisões do Legislativo depende, no entanto, do 
amplo acesso às informações e do constante aprimoramento do corpo 
técnico da Casa. Por esse motivo, julgamos imprescindível que as 
ações acima especificadas sejam destacadas na programação da 
Assembléia, de modo a garantir que lhes seja dado tratamento 
compatível com a prioridade que elas merecem. 

EMENDAW 56 
Acrescente-se o programa "... Fomento à Economia Popular 

Solidária" no objetivo prioritário "Fomento Inovador ao 
Desenvolvimento Econômico", procedendo-se às adequações aos 
anexos a seguir especificadas: 

a- inserir o seguinte programa no Anexo 1: 
"Programa: ... Fomento à Economia Popular Solidária. 
Órgão: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. 
Unidade responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico. 
Objetivo: Incentivar as iniciativas da economia popular solidária e o 

desenvolvimento de redes e organizações autogestionárias de 
atividades econômicas solidárias, integrando-as ao mercado e 
tornando suas atividades auto-sustentáveis. 

• - O quadro do Valor do Programa no período foi publicado na 
edição do "Diário do Legislativo" de 22.11 .2003. 
b - inserir as seguintes ações orçamentárias no Anexo 1: 

• - O quadro das Ações Orçamentárias foi publicado na edição do 
"Diário do Legislativo" de 22.11 .2003. 

b - Acrescentar, no Anexo 11, as ações orçamentárias criadas, com 
os valores e as unidades de medida especificadas no item anterior e 
com as unidades orçamentárias e finalidades seguintes: 

"b.1 - O ... Apoio financeiro à Iniciativas de Economia Popular 
Solidária 

Unidade Orçamentária: 01461 Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico. 

Finalidade: apoiar financeiramente e conceder créditos para 
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investimentos e capital de giro de empreendimentos realizados 
por cooperativas, associações e empresas autogestionárias, 
garantindo sua sustentabilidade, assim como a consolidação e a 
ampliação da economia popular solidária. 

b.2 - O ... Promoção da Economia Popular Solidária 
Unidade Orçamentária: 01461 Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico. 
Finalidade: promover e divulgar o Programa Economia Popular 

Solidária, apoiar a comercialização de produtos e a formação de 
clubes de troca, viabilizar a compra de equipamentos e materiais de 
consumo para o dar inicio ao processo produtivo de empreendimentos 
autogestionários e apoiar a recuperação, sob controle dos 
trabalhadores, de empresas falimentares ou pré-falimentares. 

b.3 - P ... Apoio Tecnológico a Projetos Especiais de Economia 
Solidária 

Unidade Orçamentária: 01221 Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia. 

Finalidade: Induzir o desenvolvimento científico e tecnológico em 
áreas identificadas como prioritárias para a economia popular 
solidária, promovendo o apoio a projetos de c&t. 

b.4 - P ... Extensão Empresarial 
Unidade Orçamentária: 01461 Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico 
Finalidade: Identificar e resolver problemas técnicos, gerenciais e 

tecnológicos nas empresas, criando Núcleos de Extensão Empresarial 
- NEE - em parceria com universidades sediadas no Estado, com a 
finalidade de auxiliar as organizações da economia popular solidária 
na introdução e no desenvolvimento de processos e produtos, 
modernização de operações, redução de custos e qualificação de 
recursos humanos. 

b.5 - P ... Consolidação de Redes e Cadeias Produtivas Solidárias 
Unidade Orçamentária: 01461 Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico 
Finalidade: formar e fortalecer redes de certificação de produtos 

solidários e de produção, crédito e consumo solidário, fortalecendo as 
cadeias produtivas mais competitivas em seus vários níveis e 
permitindo maior agregação de valor aos produtos da economia 
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popular solidária. 

c) Transferir, no Anexo I, as seguintes ações orçamentárias para o 
novo programa criado: 

c.1 - Empreendimentos Econômicos Solidários, do Programa Apoio 
a Reforma Agrária; 

c.2 - Apoio e Fomento ao Associativismo, do Programa 
Desenvolvimento das Comunidades e Incremento das Políticas 
Públicas Municipais. 

d) deduzir valores das seguintes ações: 
b.1) para 2004: 
Órgão: Secretaria de Transportes e Obras Públicas. 
Programa: P 0014 Edificações Públicas. 
Ação: P 025 Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura. 
Valor deduzido: R$5.362.200,00. 
b.2) para 2005-2007 
Órgão: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 

Gerais. 
Programa: 0208 Corredores Radiais de Integração e 

Desenvolvimento. 
Ação: O 632 Corredor de Transporte BR 040 Trechos Belo 

Horizonte-Juiz de Fora e Belo Horizonte-Sete Lagoas. 
Valor deduzido: R$41.168.574,00. 
Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia - Maria Tereza Lara - Adelmo Carneiro Leão - Biel 

Rocha - Chico Simões - Laudelino Augusto - Marília Campos - Ricardo 
Duarte - Weliton Prado - Jô Moraes - André Quintão - Cecília 
Ferramenta - Durval Ângelo - Maria José Haueisen - Padre João -
Roberto Carvalho. 

Justificação: A intenção da emenda é garantir a criação e a 
potencialização de instrumentos de política pública destinados ao 
fortalecimento e à ampliação da economia solidária no Estado. A 
iniciativa procura viabilizar importantes formas de incentivo ao 
desenvolvimento sustentável, capazes de diversificar as atividades 
econômicas e de democratizar e universalizar o acesso aos bens 
econômicos, fortalecer o capital social e humano, garantir a geração 
de empregos e renda e difundir a cultura participativa na população. 
Além de ir ao encontro das mais modernas e progressistas correntes 
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do pensamento econômico contemporâneo, a emenda ainda se 
encontra em consonância com a quinta iniciativa estratégica do PMDI, 
que aponta a necessidade de ampliação da economia solidária como 
ação prioritária para a geração de emprego e renda no Estado. 

EMENDAW57 
Acrescente-se o Programa Transferência de Renda com 

Condicionalidades - Bolsa-Família" ao objetivo prioritário "Melhoria e 
ampliação dos serviços públicos", procedendo-se às adequações dos 
anexos a seguir especificadas: 

a) Inserir o seguinte programa no Anexo 1: 
Programa: ... Transferência de Renda com Condicionalidades -

Bolsa-Família. 
Órgão: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes. 
Unidade responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social e Esportes. 
Objetivo: combater a fome, a pobreza e outras formas de privação 

das famílias e promover a segurança alimentar e nutricional e o 
acesso à rede de serviços públicos de saúde, educação e assistência 
social, criando possibilidades de emancipação sustentada dos grupos 
familiares e de desenvolvimento local dos territórios. 

* - O quadro das Ações Orçamentárias foi publicado na edição do 
"Diário do Legislativo" de 22.11.2003. 

b) acrescentar, no Anexo 11, a ação orçamentária criada, com os 
valores e as unidades de medida especificadas no item anterior e com 
as unidades orçamentárias e finalidades seguintes: 

b.1 - P ... Bolsa-Família Estadual 
Unidade Orçamentária: 01481 Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social e Esportes. 
Finalidade: transferir renda com condicionalidades às famílias 

carentes, atuando em complementaridade com o programa Bolsa-
Família federal; 

c) deduzir valores das seguintes ações: 
c.1) para 2004: 
Órgão: Secretaria de Estado da Educação. 
Programa: 0074 Programa Familiar para a Educação- Bolsa-Escola. 
Ação: Bolsa familiar para educação - bolsa-escola. 
Valor deduzido: R$21.000.000,00. 
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Órgão: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 

Esportes. 
Programa: 0260 Apoio e Atendimento à Criança e ao Adolescente. 
Ação: Erradicação do trabalho infantii-Peti-bolsa. 
Valor deduzido: R$733.248,00. 
c.2) para 2005-2007 
Órgão: Secretaria de Estado da Educação. 
Programa: 0074 Programa Familiar para a Educação- Bolsa-Escola. 
Ação: Bolsa familiar para educação - bolsa-escola. 
Valor deduzido: R$63.000.000,00 
Órgão: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes. 
Programa: 0260 Apoio e Atendimento à Criança e ao Adolescente. 
Ação: Erradicação do trabalho infantil - Peti-bolsa. 
Valor deduzido: R$2.199.744,00. 
Justificação: Esta emenda visa a unificar as transferências a 

famílias, a exemplo do que foi feito pela União com os Programas 
Cartão Alimentação, Bolsa Alimentação, Bolsa-Escola, Erradicação do 
Trabalho Infantil e Vale-Gás. Procuramos, com isso, aumentar o valor 
médio dos benefícios concedidos; tornar homogêneos os critérios de 
seleção dos beneficiários; promover um atendimento voltado para o 
núcleo familiar, e não apenas para alguns membros da família; 
contribuir para, de forma sistêmica, melhorar o acesso aos serviços de 
educação, saúde, assistência social e educação alimentar; realizar um 
pagamento único; intensificar o controle social por parte dos 
beneficiários e contribuir para a emancipação das famílias atendidas. 
Cabe notar que todas essas vantagens já estão projetadas pela 
unificação realizada na esfera federal e, serão potencializadas pela 
integração das ações entre a União e o Estado. 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia - Maria Tereza Lara - Jô Moraes - Adelmo Carneiro 

Leão - Biel Rocha - Chico Simões - Laudelino Augusto - Marília 
Campos - Ricardo Duarte - Weliton Prado - André Quintão - Cecília 
Ferramenta - Durval Ângelo - Maria José Haueisen - Padre João -
Roberto Carvalho. 

EMENDAW58 
Acrescentem-se os programas " ... Desenvolvimento da Pesquisa 

Científica" e " Extensão Universitária", ao objetivo prioritário 
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"Melhoria e Ampliação dos Serviços Públicos", procedendo-se às 
adequações aos anexos a seguir especificadas: 

a- inserir os seguintes programas no Anexo 1: 
"a.1 - ........ . 
Programa: ... Desenvolvimento da Pesquisa Científica 
Órgão: Universidade do Estado de Minas Gerais. 
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Unidade Responsável: Universidade do Estado de Minas Gerais. 
Objetivo: desenvolver ações para execução de projetos de pesquisa 

científica e tecnológica, estimulando sua divulgação e captação de 
recursos. 

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

a.2) 
Programa: ... Extensão Universitária. 
Órgão: Universidade do Estado de Minas Gerais. 
Unidade Responsável: Universidade do Estado de Minas Gerais. 
Objetivo: promover a integração entre a instituição e a comunidade, 

mediante prestação de serviços e promoção de atividades com a 
participação de alunos e professores em programas de interesse 
social. 

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

b - Acrescentar, no Anexo 11, as ações orçamentárias criadas, com 
os valores e unidades de medida especificadas no item anterior e com 
as unidades orçamentárias e finalidades seguintes: 

b.1 - Q ... Apoio a Projetos de Pesquisa Científica 
Unidade Orçamentária: 02351 Universidade do Estado de Minas 

Gerais 
Finalidade: selecionar e privilegiar acadêmicos que apresentarem 

projetos de pesquisa viáveis com expectativa de resultados 
favoráveis. 

b.2 - Q ... Extensão Universitária 
Unidade Orçamentária: 
Finalidade: promover a integração entre a instituição e a 

comunidade mediante prestação de serviços e do desenvolvimento de 
atividades com participação de alunos e professores em programas de 
interesse social. 
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c - deduzir valores das seguintes ações: 
para 2005-2007 
Órgão: Secretaria de Estado de Governo. 
Programa: Comunicação Social. 
Ação: Divulgação Governamental. 
Valor deduzido: R$1.900.000,00.". 
Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
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Rogério Correia- Maria Tereza Lara - Adelmo Carneiro Leão - Biel 
Rocha - Chico Simões - Laudelino Augusto - Marília Campos - Ricardo 
Duarte - Weliton Prado - Jô Moraes - André Quintão - Cecília 
Ferramenta - Durval Ângelo - Maria José Haueisen - Padre João -
Roberto Carvalho. 

Justificação: A emenda pretende criar ações de pesquisa e extensão 
a serem desenvolvidas pela UEMG, na mesma proporção da 
programação da UNIMONTES para os anos de 2005 a 2007, 
promovendo, com isso, o desenvolvimento homogêneo das atividades 
de ciência, tecnologia e inovação no Estado e consolidando a UEMG 
como centro produtor e difusor de conhecimento de qualidade. 
Ademais, causa-nos estranheza que o planejamento do Estado 
preveja maior investimento de recursos em publicidade do que nas 
atividades de consolidação da pesquisa científica estadual, 
imperfeição que procuramos corrigir. 

EMENDA No 59 
Substitua-se, no art. 4°, a expressão "por meio de projeto de lei de 

revisão anual" pela expressão "por meio do projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias", suprimindo-se o§ 1°. 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia - Maria Tereza Lara - Jô Moraes - Adelmo Carneiro 

Leão - André Quintão - Biel Rocha - Cecília Ferramenta - Chico 
Simões - Durval Ângelo - Laudelino Augusto - Maria José Haueisen -
Marília Campos - Padre João - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Weliton Prado. 

Justificação: O projeto propõe a criação de mais um instrumento a 
ser adicionado ao ciclo orçamentário, sem a previsão constitucional 
correspondente. Devemos lembrar que, segundo o mandado 
constitucional, a LDO tem como principal função a de se constituir em 
um elo entre o PPAG e a Lei Orçamentária Anual. A função precípua 
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da LDO seria a de selecionar, entre os programas do PPAG, 
aqueles considerados prioritários para a execução, no exercício 
subseqüente, especialmente, das despesas de capital e dos 
programas de duração continuada. 

A aprovação, imediatamente depois da aprovação da LDO, de uma 
lei cujo único fim é modificar anualmente o PPAG retiraria daquele 
instrumento a importância que a Constituição lhe conferiu, além de 
complicar desnecessariamente o ciclo orçamentário. Assim, propomos 
que a revisão anual do PPAG seja feita por meio da LDO. 

EMENDA N"60 
Substitua-se, no Programa 0080 - Saneamento Básico: Mais Saúde 

para Todos, integrante do objetivo prioritário "Provisão de infra-
estrutura com ênfase na malha rodoviária e no saneamento", 
constante na pág. 97 do Anexo I, as expressões "Órgão: Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana" e "Unidade 
Responsável: 1471 Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
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 nas págs. 103 e seguintes do Anexo 11, 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana para o Fundo Estadual de Saúde. 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Rogério Correia - Maria Tereza Lara - Jô Moraes - Adelmo Carneiro 

Leão - André Quintão - Biel Rocha - Cecília Ferramenta - Chico 
Simões - Durval Ângelo - Laudelino Augusto - Maria José Haueisen -
Marília Campos - Padre João - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Weliton Prado. 

Justificação: O Executivo defende a classificação das ações 
previstas nesse programa como ações complementares aos serviços 
públicos de saúde. A emenda visa a adequar essa classificação à 
legislação que rege as ações de saúde, que determina a integração 
desses serviços sob a direção do Sistema Único de Saúde. 

EMENDA N° 61 
Alterem-se os valores financeiros e as metas da Ação Orçamentária 

P944 Apoio Financeiro de Racionalização, Preservação e Melhoria 
dos Recursos Hídricos do Estado, conforme o detalhamento seguinte: 
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* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 22.11.2003. 
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
André Quintão 

EMENDA N°62 
Acrescente-se nos Anexos I e 11, no Programa 0223, pág. 29, volume 

11, a seguinte Ação Orçamentária: P - Constituição e Dinamização de 
Estruturas de Economia Popular Solidária, conforme detalhamento 
que se segue. Alterem-se, para tanto, os valores financeiros e as 
metas da Ação Orçamentária P 361- Constituição e Dinamização de 
Estruturas Organizativas. 

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11 .2003. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
André Quintão 

EMENDA N°63 
Acrescente-se nos Anexos I e 11, no Programa 0540 - Arranjos 

Produtivos Locais - Ação Orçamentária P: - Implantação de 
Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários, conforme 
detalhamento que se segue. Alterem-se, para tanto, os valores 
financeiros e as metas de ações previstas pelo Programa 0540 

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.11.2003. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003. 
André Quintão 

EMENDA N°64 
Acrescentem-se os seguintes incisos ao§ 2° do art. 9°. 
"Art. 9°- ...................................... . 
§~- ............................................ . 
111 - demonstrativo, por programa e para cada indicador, 

desagregado por região geográfica, localizações urbana e rural, sexo, 
raça e etnia e idade, do índice alcançado no término do exercício 
anterior, comparado com o índice final previsto ao final do quadriênio. 

IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice 
final previsto para cada indicador, desagregado por região geográfica, 
localização urbana, sexo, raça e etnia e idade, e de cumprimento das 
metas físicas, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas 
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necessárias. 

V - avaliação do grau de inclusão social e da redução das 
desigualdades de gênero, sócio-econômica, étnico-racial, geracional, 
urbano e rural e regional promovidas em função da execução dos 
programas, por meio de indicadores específicos a cada uma dessas 
desigualdades que deverão ser desenvolvidos por instituições 
públicas de estudos e pesquisas.". 

Sala das Comissões, 1a de novembro de 2003. 
André Quintão 

EMENDA N"65 
Dê-se ao item "Benefícios Gerados", do Projeto Estruturador no 1a -

Centros Públicos de Promoção do Trabalho - Uma Estratégia para o 
Primeiro Emprego, p. 42, vol. I, a seguinte redação: "Apoiar a criação 
e o desenvolvimento de empreendimentos econômicos solidários". 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
André Quintão 

EMENDA N°66 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 9° do Projeto de Lei n° 

1.11a/2003: 
"Art. 9°- ................................................. . 
§ .... - O Sistema de Avaliação, assim como os Sistemas de 

Gerenciamento, Monitoramento e Controle da Execução Orçamentária 
e Financeira do Plano Plurianual, serão integralmente disponibilizados 
para consulta, inclusive por meio da rede mundial de computadores -
Internet -, de entidades da sociedade civil em até sessenta dias de 
sua instituição ou vigência da lei, no caso dos sistemas já existentes.". 

Sala das Comissões, 1a de novembro de 2003. 
André Quintão 

EMENDA N°67 
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. ao do Projeto de Lei 

n° 1.11a/2003: 
"Art. ao- .............................................. . 
Parágrafo único - O Plano Plurianual de Ação Governamental e suas 

revisões anuais serão disponibilizados a toda a sociedade, inclusive 
por meio da rede mundial de computadores - Internet. 

Sala das Comissões, 1a de novembro de 2003. 
André Quintão 
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Justificação: Informação é essencial para qualquer forma de 

acompanhamento de planos e ações governamentais. A sociedade 
civil tem se organizado para fiscalizar e acompanhar a aplicação dos 
recursos públicos e isso só será possível se tiver acesso a todas as 
informações do planejamento e da execução orçamentária do Estado. 

A forma mais democrática e de custo mais baixo para disponibilizar 
informações é a rede de computadores- Internet. 

EMENDA N°68 
Dê-se ao objetivo do Programa 0182 - Exploração de Jogos de 

Loteria no Estado de Minas Gerais a seguinte redação: 
"Programa 0182 - Exploração de jogos de loteria no Estado de 

Minas Gerais 

Objetivo: explorar jogos de loteria visando gerar recursos para 
aplicação em programas e projetos de interesse social do Estado de 
Minas Gerais, aprovados pelos respectivos conselhos setoriais.". 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
André Quintão 

EMENDA N"69 
Dê-se à finalidade da Ação P243 - Operacionalização de Jogos de 

Loteria do Programa 0182 - Exploração de Jogos de Loteria no Estado 
de Minas Gerais a seguinte redação: 

"Programa 0182 - Exploração de jogos de loteria no Estado de 
Minas Gerais 

Finalidade: gerar recursos para aplicação em programas e projetos 
de interesse social do Estado de Minas Gerais, aprovados pelos 
respectivos conselhos setoriais.". 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
André Quintão 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 334/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 334/2003, do Deputado Wanderley Ávila, objetiva 

declarar de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural 
Emannuel, com sede no Município de Pirapora. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 29/3/2003, vem o projeto a 
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do disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A instituição em referência, dotada de personalidade jurídica e sem 
fins lucrativos, encontra-se em funcionamento no Estado há mais de 
dois anos, e os seus Diretores, reconhecidamente idôneos, não são 
remunerados pelo exercício de seus cargos. 

É oportuno trazer à baila os arts. 35, § 1 o e 42 do seu estatuto, por 
estabelecerem, respectivamente, que, sendo extinta a Fundação, o 
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, 
legalmente constituída, com sede ou atuação no Município de 
Pirapora, e que os membros de sua diretoria não serão remunerados, 
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, vantagens ou 
bonificações. 

Finalizando, afirmamos que, à vista da documentação juntada aos 
autos do processo, a entidade em questão atende aos requisitos 
enunciados pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que possa ser 
declarada de utilidade pública estadual, não havendo, portanto, óbice 
à tramitação do referido projeto de lei neste parlamento. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 334/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003 . 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio 

Bouças - Gustavo Valdares - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 437/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A propos1çao em tela, do Deputado Sebastião Navarro Vieira e 
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei no 2.470/2002, tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Comunhão Espírita 
Caboclo Mirim, com sede no Município de Poços de Caldas. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no "Diário do Legislativo", de 3/4/2003 e a seguir 
encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
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De acordo com a documentação juntada ao projeto, a entidade 

em referência atende aos requisitos exigidos pela Lei no 12.972, de 
27/7/98, para que possa receber o título estadual declaratório de 
utilidade pública. 

Com efeito, a Comunhão Espírita Caboclo Mirim é uma entidade civil 
dotada de personalidade jurídica, encontra-se em funcionamento no 
Estado há mais de dois anos, servindo desinteressadamente à 
coletividade, e os membros de sua diretoria são pessoas de 
reconhecida idoneidade. Além disso, cabe ressaltar que o seu estatuto 
prevê, no art. 18, parágrafo único, a não-remuneração dessas 
pessoas; e no art. 46, que, sendo a instituição dissolvida, seu 
patrimônio será incorporado ao da Federação Tupinambá de 
Umbanda e Candomblé de Poços de Caldas. 

Não se vislumbra, pois, óbice à tramitação do projeto. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 437/2003. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio 

Bouças - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 457/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Assistência à Alcoólatras e Toxicômanos - Grupo Nova Vida, com 
sede no Município de Coromandel. 

Após sua publicação, a matéria foi encaminhada a esta Comissão 
para exame preliminar dos seus aspectos jurídicos, constitucionais e 
legais, conforme dispõe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames 

emanados da Lei no 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos 
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências. 

Tendo em vista tais exigências legais e examinando-se a 
documentação que compõe os autos do processo, verifica-se que a 
Associação atende a todas elas, tornando-se habilitada ao título 

~-----------~------------~ 



1523 
declaratório em causa. Além do mais, o art. 24 do seu estatuto 
determina que, sendo ela dissolvida, seu patrimônio líquido será 
destinado a uma entidade congênere do Município de Coromandel, 
por deliberação da Assembléia Geral, e o art. 28 prevê a não-
remuneração de seus Diretores e conselheiros. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 457/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente • Leonardo Moreira, relator - Leonídio 

Bouças · Gilberto Abramo · Gustavo Valadares. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 802/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deptado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 
epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Ponte da Integração 
Presidente Tancredo de Almeida Neves àquela localizada sobre a 
represa da Usina Hidrelétrica do Funil, entre os Municípios de ljaci e 
Bom Sucesso. 

Publicada em 13/6/2003, vem a matéria a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, que deverá proceder ao seu exame preliminar, 
nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se essencialmente pela 

repartição de competências entre a União, os Estados membros, o 
Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política, 
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa 
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento 
jurídico. 

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem 
ser reguladas pela União estão elencadas 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 membro, a regra básica para delimitar sua 
competência está consagrada no § 1 o do art. 25 da Lei Maior. É a 
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chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias 
que não se enquadram no campo privativo da União ou do município. 

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios 
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem 
do município, podendo, portanto, ser objeto de disciplina jurídica por 
parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei no 13.408, de 
21/12/99, que dispõe sobre as condições para se dar nome aos 
próprios do Estado. Tal norma, além de estabelecer a competência do 
Legislativo para dispor sobre a matéria, exige que haja correlação 
entre a destinação do bem e a área em que o homenageado tenha-se 
destacado e que este seja falecido. 

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, 
saliente-se que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa 
reservada a qualquer dos Poderes, sendo perfeitamente legal a 
apresentação do projeto no âmbito da Assembléia Legislativa. 

Como se vê, os pontos fundamentais que norteiam o exame do 
projeto por esta Comissão, a saber, a competência desta Casa de 
dispor sobre a matéria, a espécie legislativa adequada e a autoridade 
competente para deflagrar o processo legislativo, encontram-se em 
harmonia com o ordenamento constitucional vigente. 

Contudo, cumpre-nos oferecer emenda ao projeto - a ser 
formalizada na parte conclusiva deste parecer - com o fim de atribuir 
ao art. 1 o redação de acordo com a técnica legislativa e, sobretudo, 
explicitar que a ponte se situa na rodovia MG-335. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 802/2003 com a 
Emenda no 1, nos termos que se seguem. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica denominada Ponte da Integração Presidente Tancredo 

de Almeida Neves aquela situada na rodovia MG-335, sobre a represa 
da Usina Hidrelétrica do Funil, na divisa dos Municípios de ljaci e Bom 
Sucesso.". 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Olinto Godinho, relator - Leonídio 

Bouças- Gustavo Valadares- Gilberto Abramo. 
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947/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Projeto de Lei no 947/2003, do Deputado André Quintão, visa a 
declarar de utilidade pública a Fundação Fé e Alegria do Brasil, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 15/8/2003, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois 

anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por 
pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam, 
conforme prevê o parágrafo único do art. 28 de seu estatuto. Ademais, 
o art. 29 do mesmo estatuto determina que, extinta a Fundação, seu 
patrimônio se incorporará ao de outra instituição congênere, com sede 
e atividades preponderantes no Estado de São Paulo. 

Verificamos, assim, que ela atende aos requisitos constantes da lei 
que disciplina o processo declaratório de utilidade pública - Lei no 
12.972, de 27/7/98. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 947/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio 

Bouças, - Gustavo Valadares, Gilberto Abramo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 969/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 
em tela tem por escopo seja declarada de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Romaria, 
com sede nesse município. 

A proposição foi publicada em 21/8/2003 e, a seguir, encaminhada a 
esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos 
do disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 
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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 no 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 dos cargos que ocupam. 

À vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se o 
atendimento a tais requisitos. O art. 11, § 2°, do estatuto da entidade 
estabelece que seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados 
em razão do trabalho ali desenvolvido, sendo-lhes, ainda, vedado o 
recebimento de lucros, bonificações ou vantagens, e o parágrafo único 
do art. 33 determina que, em caso de dissolução, os bens da 
Associação serão destinados a outra entidade congênere, registrada 
no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. 

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 no 969/2003. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Olinto Godinho, relator - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.000/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Zé Maia, tem por 

objetivo dar a denominação de Jerônimo Heitor de Assunção à 
rodovia que liga o Distrito de Aparecida de Minas, no Município de 
Frutal, à BR-153. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a 
proposição foi publicada no diário oficial e, a seguir, encaminhada a 
esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quantos aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
Quanto ao exame da iniciativa, lembremo-nos de que o Estado 

Federal Brasileiro caracteriza-se essencialmente pela repartição de 
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competências entre a União, os Estados membros, o Distrito 
Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política, 
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa 
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento 
jurídico. 

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem 
ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição 
da República. As que são reguladas pelos municípios, por sua vez, 
estão previstas no art. 30, que lhes 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 membro, a regra básica para delimitar sua 
competência está consagrada no § 1° do art. 25 da Lei Maior. É a 
chamada competência residual, que faculta ao Estado tratar das 
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do 
município. 

À 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 membro. 

Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 21/12/99, que 
estabeleceu as condições para se dar nome aos próprios do Estado, 
cujas normas estabelecem ser da competência do Legislativo dispor 
sobre a matéria, além de exigir que o homenageado seja falecido e 
haja correlação entre a destinação do bem e a área em que ele se 
tenha destacado. 

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, 
saliente-se que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa 
reservada a nenhum dos Poderes, sendo perfeitamente legal a 
apresentação do projeto no âmbito da Assembléia Legislativa. 

Como se vê, os pontos fundamentais que norteiam o exame do 
projeto por esta Comissão, a saber: a competência desta Casa para 
dispor sobre a matéria, a espécie legislativa adequada e a autoridade 
competente para deflagrar o processo legislativo, encontram-se em 
harmonia com o ordenamento constitucional vigente. 

Cabe-nos esclarecer que o trecho rodoviário de que se ocupa a 
proposição refere-se à AMG900, ou seja, trata-se de uma rodovia de 

~-----------~------------~ 



acesso, construída e conservada pelo Governo do Estado e que 
liga urna localidade a outra rodovia, dentro do território mineiro. 
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No entanto, a Lei no 11.614, de 27/9/94, já deu a essa mesma 
rodovia denominação idêntica à que ora se lhe pretende dar, ainda 
que contenha erro material ao se referir à BR-135, em vez de se 
referir à BR-253. 

Dessa forma, fica evidente a oportunidade - e mesmo necessidade -
de se acatar a proposição sob análise, com o firn de sanar tal 
equívoco. Ainda que não seja imperativo, é recomendável que se faça 
constar no projeto de lei cláusula de revogação expressa da citada lei. 

A fim de dar efetividade a essa ação e também para que possamos 
aprimorar o texto do art. 1 o da proposição, apresentaremos duas 
emendas, formalizadas adiante. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.000/2003 com 
as Emendas n°s 1 e 2, nos termos que se seguem. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica denominada Jerônimo Heitor de Assunção a Rodovia 

AMG900, que liga o Distrito de Aparecida de Minas, no Município de 
Frutal, ao entroncamento da BR-153.". 

EMENDA N°2 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei n° 11.614, de 27 de setembro de 1994.". 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio 

Bouças - Gustavo Valadares - Olinto Godinho. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.024/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem 

por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária e Educativa Jovem Solidária de Radiofusão, com sede no 
Município de Pouso Alegre. 
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Após sua publicação, a matéria foi encaminhada a este órgão 

colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto a seus 
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com a documentação anexada ao projeto, a Associação é 

uma entidade civil dotada de personalidade jurídica, sem fins 
lucrativos, que se encontra em funcionamento no Estado há mais de 
dois anos. Além disso, os membros de sua diretoria, de reconhecida 
idoneidade, não são remunerados pelo exercício específico de suas 
funções, haja vista o atestado, exarado por autoridade pública 
competente, anexado aos autos do processo. 

É oportuno verificar o parágrafo único do art. 7" e o art. 31 (alterado) 
do seu estatuto, por estabelecerem, respectivamente, que os cargos 
da diretoria, da Assembléia Geral e do Conselho Fiscal não são 
remunerados e que, sendo ela dissolvida, seu patrimônio será 
destinado a uma entidade congênere com personalidade jurídica. 

Dessa forma, estão atendidas as exigências previstas no art. 1 o da 
Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a matéria, para que a 
entidade em tela possa receber o pretendido título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1 .024/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo 

Valadares - Leonídio Bouças - Olinto Godinho. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.057/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Antônio Andrade, por meio do Projeto de Lei n° 

1.057/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
dos Deficientes de Carmo do Paranaíba - ADECAP -, com sede no 
Município de Carmo do Paranaíba. 

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 
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do Regimento Interno. 

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

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por 
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam. 

Além do mais, o art. 47 do seu estatuto determina que, sendo 
dissolvida a instituição, o seu patrimônio reverterá, pela ordem, em 
benefício de entidades congêneres registradas no Conselho Nacional 
de Assistência Social ou de uma entidade pública com sede e 
atividade no Pais, enquanto o art. 51 (alterado) prevê que as 
atividades dos dirigentes, conselheiros e instituidores, bem como as 
dos soc1os, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o 
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem. 

Constatamos, pois, que ela atende ao que dispõe a Lei no 12.972, de 
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.057/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo 

Valadares - Gilberto Abramo - Olinto Godinho. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.178/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em 

análise pretende declarar de utilidade pública a Creche Comunitária 
Mãe Querida, com sede no Município de lpatinga. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada e a seguir encaminhada a esta Comissão, a fim 
de se examinarem preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional 
e legal. 

Fundamentação 
Examinando a documentação que instrui os autos do processo, 

constatamos que a referida entidade possui personalidade jurídica e 
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos e que os cargos 
de sua diretoria não são remunerados e seus Diretores são pessoas 
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reconhecidamente idôneas. 

Verificamos, ainda, que o art. 32 do seu estatuto prevê que as 
atividades dos Diretores e conselheiros serão inteiramente gratuitas e 
o art. 36 determina que, sendo ela dissolvida, os bens remanescentes 
serão destinados a uma congênere, em consonância com o disposto 
no art. 61 do novo Código Civil. 

Foram cumpridos, portanto, entre outros, os requisitos estipulados 
pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que disciplina a matéria. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1 .178/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Olinto 

Godinho - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.179/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1.179/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, 

objetiva declarar de utilidade pública o Núcleo de Voluntários na 
Prevenção e Combate ao Câncer de Sete Lagoas, com sede nesse 
município. 

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para ser examinada 
preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A propos1çao encontra-se corretamente instruída com os 

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, 
previstos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria. 

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e 
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo 
exercício de suas funções. 

Além do mais, o art. 25 do estatuto da instituição determina que, 
sendo ela extinta, seu patrimônio será revertido para instituição 
congênere situada no Município de Sete Lagoas. 

Conclusão 
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei no 1.179/2003. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
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Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio 
Bouças - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.181/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos 
Moradores dos Bairros Pau Lavrado, Boanerges Carielo e Vista 
Alegre, com sede no Município de São Vicente de Minas. 

Publicada, 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 nada recebem pelos cargos ocupados. 

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei no 12.972, de 
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública. 

Além da observância dos requisitos legais, verificamos que o art. 38 
do seu estatuto determina que, em caso de dissolução da entidade, 
seu patrimônio será destinado a uma entidade congênere, e o art. 39 
prevê a não-remuneração dos cargos da diretoria e do Conselho 
Fiscal. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.181/2003 
com a seguinte Emenda n° 1. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores dos Bairros Pau Lavrado, Vista Alegre e Boanerges 
Carielo, com sede no Município de São Vicente de Minas.". 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
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Bonifácio Mourão, Presidente - Olinto Godinho, relator - Leonídio 

Bouças - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.189/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em análise 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Anjos da Dança -
ANDA-, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada, 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 propos1çao encontra-se corretamente instruída com os 

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, nos 
termos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria. 

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e 
é dirigida por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo 
exercício de suas funções. 

Além do mais, o art. 25 do seu estatuto determina que as atividades 
dos dirigentes, conselheiros e instituidores, bem como as dos sócios, 
serão gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, 
gratificação, bonificação ou vantagem, enquanto que, sobre a 
destinação do patrimônio da entidade, em caso de dissolução, não há 
previsão. 

A respeito dessa última questão, esclareça-se que o Código Civil 
Brasileiro, no "caput" de seu art. 61, estabelece que, em caso de 
omissão ou incorreção do estatuto sobre a destinação do 
remanescente do patrimônio líquido de associação, este será 
destinado a instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos 
ou semelhantes. Dessa forma, a omissão no estatuto não configura 
óbice ao acato da proposição. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 1 .189/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 

L----------0---------' 



Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator 
Gilberto Abramo - Olinto Godinho. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.191/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em questão tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Casa da Sopa e 
Centro Espírita Caminho da Luz, com sede no Município de São 
Francisco de Sales. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no "Diário do Legislativo", em 23/10/2003 e, a 
seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Verificando a documentação que compõe os autos do processo, 

constatamos que a referida entidade possui 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. 

Oportunamente, constatamos também que o art. 9° do seu estatuto 
prevê que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente 
será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica e 
sede no Município de São Francisco de Sales. Ainda, em seu art. 17 
está previsto que as atividades dos dirigentes não poderão ser 
remuneradas. 

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo 
declaratório de utilidade pública, não havendo, portanto, óbice à 
tramitação do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.191/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo , relator - Leonídio 

Bouças - Gustavo Valadares - Olinto Godinho. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
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1.192/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De iniciativa do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por 
escopo seja declarada de utilidade pública a Associação dos 
Moradores do Bairro Bela Vista, com sede no Município de Canápolis. 

A proposição foi publicada em 23/10/2003 e, a seguir, encaminhada 
a esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos 
do disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos para que as sociedades civis constituídas ou em 

funcionamento no Estado de Minas Gerais possam ser declaradas de 
utilidade pública estão enunciados no art. 1 o da Lei no 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. 

À vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se o 
atendimento às normas legais. No § 2° do art. 15 do estatuto da 
entidade, constata-se que as atividades desenvolvidas pelos membros 
da diretoria serão inteiramente gratuitas, e o art. 27 determina que, 
sendo a Associação dissolvida, o patrimônio remanescente será 
destinado a instituição congênere. 

Observados os requisitos legais e procedimentais, não encontramos 
óbice à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1 .192/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Olinto Godinho, relator - Leonídio 

Bouças - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.195/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Jô Moraes, o projeto de lei em epígrafe tem 

por objetivo seja declarado de utilidade pública o Movimento Gay de 
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Alfenas e Região Sul de Minas - MGA -, com sede no Município 
de Alfenas. 

Publicada no "Diário do Legislativo", vem a proposição a este 
colegiado a fim de que seja examinada preliminarmente, nos termos 
do disposto no art. 102, 111, "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. 0 12.972, de 27n/98. 

De acordo com a documentação que instrui os autos do processo, 
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. O 
art. 16, § 1°, do estatuto da entidade prevê que as atividades dos 
diretores e conselheiros, bem como as dos sócios não serão 
remuneradas; e o art. 32 estabelece que, no caso de dissolução do 
Movimento, os bens remanescentes serão destinados a entidade com 
o mesmo objetivo social. 

Sendo assim, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade do Projeto de Lei n. 0 1.195/2002. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio 

Bouças -Gilberto Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.197/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em tela tem 

por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação Nacional 
de Assistência Judiciária - Rede SOS Racismo, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

A proposição foi publicada em 24/10/2003 e, a seguir, encaminhada 
a esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos 
do disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos para que as entidades civis constituidas ou em 

funcionamento no Estado de Minas Gerais possam ser declaradas de 
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utilidade pública estão enunciados no art. 1 o da Lei no 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. 

À vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se o 
atendimento às normas fixadas pela referida lei e, mais ainda, no art. 
28 do estatuto da entidade, que as atividades desenvolvidas pelos 
membros da diretoria não serão remuneradas. Já o art. 24 determina 
que, sendo a Associação dissolvida, o patrimônio remanescente será 
destinado a estabelecimento congênere. 

Observados os requisitos legais e procedimentais, não encontramos 
óbice à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.197/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Olinto Godinho, relator - Gustavo 

Valadares - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.198/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 

em tela tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Poté -, 
com sede nesse município. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 24/10/2003, 
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser 
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos para que as entidades civis em funcionamento no 

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 
1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
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atendimento às exigências da citada lei. Verificamos, ainda, que o 
§ 2° do art. 11 do estatuto da entidade regulamenta a não-
remuneração de seus Diretores e conselheiros pelo trabalho ali 
desenvolvido e que o parágrafo único do art. 33 determina que o seu 
patrimônio, em caso de extinção, seja destinado a estabelecimento 
congênere. 

Portanto, não encontramos óbice à tramitação da matéria. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.198/2003. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Gilberto 

Abramo - Gustavo Valadares - Olinto Godinho. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.204/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em questão 

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação dos 
Produtores Rurais do Ribeirão da Onça, com sede no Município de 
Campos Gerais. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no "Diário do Legislativo", em 30/10/2003, e, a 
seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Examinada a documentação que instrui os autos do processo, 

constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica, 
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de 
sua diretoria não são remunerados e os diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. 

Na oportunidade, verificamos, no art. 34 do estatuto da Associação, 
que as atividades dos dirigentes e conselheiros, bem como as dos 
sócios, serão gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, 
gratificação, bonificação ou vantagem, e no art. 36, que, em caso de 
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a 
instituição congênere, legalmente constituída. 
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Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos 

estabelecidos no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispõe 
sobre o processo declaratório de utilidade pública, não havendo, 
assim, óbice à continuidade da tramitação do referido projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 1 .204/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo 

Valadares - Leonídio Bouças. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.209/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 

em tela tem por escopo seja declarada de utilidade pública a 
Fundação Acesita para o Desenvolvimento Social, com sede no 
Município de Timóteo. 

A proposição foi publicada em 31/10/2003 e, a seguir, encaminhada 
a esta Comissão, a fim de ser examinada, preliminarmente, nos 
termos do disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis constituídas ou em 

funcionamento no Estado de Minas Gerais podem ser declaradas de 
utilidade pública estão enunciados no art. 1 o da Lei no 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 
dos cargos que ocupam. 

À vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se no art. 35 
do estatuto da Fundação que as atividades desenvolvidas pelos 
membros da diretoria e dos conselhos serão gratuitas, sendo-lhes 
vedado o recebimento de lucro, bonificação e vantagens; e o art. 40 
determina que, em caso de dissolução, seu patrimônio remanescente 
será destinado a instituição congênere, por indicação do conselho 
curador. 

Observados os requisitos legais e procedimentais, não encontramos 
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óbice à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.209/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Olinto 

Godinho - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 44/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei 

Complementar n° 44/2003 cria o Fundo Financeiro de Previdência -
FUNFIP- e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/11/2003, a proposição foi 
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
para receber pareceres, consoante o disposto no art. 192, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cabe a esta Comissão apreciar os aspectos 
relacionados à juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
proposição. 

Fundamentação 
O projeto em análise cria o Fundo Financeiro de Previdência -

FUNFIP -, vinculado ao 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 § 9° do art. 201 da Constituição da República. 

Passamos, a seguir, à análise jurídica do projeto. 
A Constituição da República, no inciso XII do art. 24, determina que 

previdência social é matéria de legislação concorrente, cabendo à 
União estabelecer normas gerais e, ao Estado, suplementar essa 
legislação, de forma a atender a suas peculiaridades. Assim, não há 
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óbice a que o Estado disponha sobre o assunto. 

Com relação à iniciativa, a Carta mineira, no art. 66, inciso 111, alínea 
"c", fixa como matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo as leis 
que disponham sobre o regime jurídico único dos servidores públicos, 
inclusive provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria, reforma e 
transferência de militar para a inatividade. Portanto, não há que se 
falar em vício formal de iniciativa no que concerne à tramitação do 
projeto em tela. 

No uso de sua competência, a União editou a Lei Federal no 9.717, 
de 1998, que dispõe sobre normas gerais para a organização e o 
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. Em seu art. 1°, essa lei determina que o regime de 
previdência pública deve ser baseado em normas gerais de 
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro 
e atuarial, e, no art. 6°, faculta a constituição de fundos integrados de 
bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária. 

O Estado de Minas Gerais, por sua vez, editou a Lei Complementar 
no 64, de 2002, instituindo o regime próprio de seus servidores. Em 
decorrência disso, criou a Conta Financeira de Previdência - CONFIP 
-, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda, com a finalidade de 
prover os recursos necessários para garantir o pagamento dos 
benefícios de seus segurados cujo provimento tenha ocorrido até o dia 
31/12/2001, além dos servidores públicos estaduais não titulares de 
cargo efetivo. Os servidores admitidos após essa data foram 
agrupados como segurados do Fundo de Previdência do Estado de 
Minas Gerais - FUNPEMG -, vinculado ao IPSEMG, com vistas à 
formação de um fundo capitalizado que venha a responder pelos 
benefícios previdenciários independentemente do orçamento do 
Estado. 

A transformação da CONFIP em FUNFIP justifica-se pelo disposto 
no art. 16 da Medida Provisória n° 2.181, de 2001, que autoriza a 
União, "até 31 de dezembro de 2003, 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 
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§ 4°, que os Certificados Financeiros do Tesouro - CFTs -, 
recebidos pelo Estado, sejam empregados no pagamento de dívidas 
para com a União e suas entidades ou na capitalização dos fundos de 
previdência. 

Conseqüentemente, 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. 

As medidas propostas implicam a unificação da gestão de 
previdência em uma única instituição e possibilitam a alocação de 
novos recursos no FUNFIP, o que minimiza o comprometimento do 
Tesouro com a folha de inativos e pensionistas do Estado, conforme 
explícita a mensagem do Governador do Estado. 

Assim sendo, o Projeto de Lei Complementar no 44/2003 está de 
acordo com as determinações de nosso ordenamento jurídico e pode 
prosperar nesta Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei Complementar no 44/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gilberto 

Abramo - Leonídio Bouças - Olinto Godinho. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 830/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei no 
830/2003 institui o Selo Economia Solidária e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 24/6/2003, foi a proposição 
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°S 1 a 
3, que apresentou. Vem agora o projeto a esta Comissão para receber 
parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, c/c o 
art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela institui o Selo Economia Solidária, visando à 

identificação de empreendimentos direcionados à execução de 
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políticas públicas de crédito, comercialização, desenvolvimento 
tecnológico e formação adequadas às necessidades da economia 
solidária. O projeto trata, ainda, da constituição de uma comissão 
paritária para elaborar uma sistematização dos processos de 
produção, transformação, certificação e comercialização dos produtos 
gerados por essa forma de organização econômica. 

A economia solidária tem como pressuposto a gestão democrática 
da produção, da comercialização, do crédito e do consumo de bens, 
baseando-se nos princípios da autogestão, da solidariedade, da 
sustentabilidade ecológica e da inclusão social. 

Esta Comissão promoveu uma audiência pública, em reunião 
conjunta com a Comissão de Participação Popular, para debater a 
regulamentação da economia solidária, especialmente no que se 
refere ao processo de certificação de produtos e serviços. Nessa 
mesma audiência pública, discutiram-se as diretrizes que informam o 
projeto de lei em análise, concluindo-se pela necessidade de 
instituição de um novo marco legal que regulamente e promova a 
produção em pequena escala, pouco capitalizada e gerida pelos 
próprios trabalhadores. 

Para subsidiar este parecer, esta relataria contou com a participação 
de entidades que compõem o Fórum Mineiro de Economia Popular 
Solidária, especialmente a Agência de Desenvolvimento Solidário -
ADS -, o Movimento Graal do Brasil, a Associação Civil Comunitária 
de Microcrédito - BANPOP-BH -, a Cáritas Regionai-MG, o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST -, a 
Associação de Trabalho e Desenvolvimento Social - ASSTRAS - e a 
S.A. Telecomunicações - SATELE -, e, ainda, com a inestimável 
contribuição do Deputado André Quintão. Apresentamos, então, o 
Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei n° 830/2003, apresentado ao final 
deste parecer, que trata das principais aspirações do movimento da 
economia solidária no Estado. 

O Substitutivo no 1 visa a instituir a Política Estadual de Fomento à 
Economia Popular Solidária no Estado de Minas Gerais - PEFEPS -, 
dispondo sobre a identificação das iniciativas passíveis de serem 
conceituadas como economia solidária, os agentes da política 
estadual de fomento a essa forma de organização econômica, o 
controle público dessa política, o processo de certificação e a 
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instituição de um fundo específico. Dessa forma, o Selo Economia 
Solidária passa a fazer parte de uma política de fomento, articulado a 
outras estratégias de promoção e de garantia de sustentabilidade a 
essa prática alternativa de organização da produção, da 
comercialização, do consumo, do crédito e da prestação de serviços. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

830/2003 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir 
apresentado, e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 3, apresentadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N o 830/2003 
Institui a Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária 

no Estado de Minas Gerais - PEFEPS. 
Art. 1 o - 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 atividades 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° - A economia popular solidária constitui-se de iniciativas da 
sociedade civil que visam à geração de um 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. 3°- A PEFEPS tem os seguintes objetivos: 
I - gerar trabalho e renda; 
11 - apoiar a organização e o registro de empreendimentos de 

economia popular solidária; 
111 - apoiar a introdução de novos produtos, processos e serviços no 

mercado; 
IV - promover a agregação de conhecimento e a incorporação de 

tecnologias nos empreendimentos de economia popular solidária; 
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VI - consolidar os empreendimentos que apresentem potencial de 
crescimento; 

VIl - 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 de 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 de economia popular solidária; 

XI - integrar os empreendimentos no mercado e tornar suas 
atividades auto-sustentáveis; 

XII - articular municípios, Estados e União, visando à uniformização 
e à articulação da legislação; 

XIII - constituir e manter atualizado banco de dados, com cadastro 
de empreendimentos de economia popular solidária que cumpram os 
requisitos desta lei. 

Art. 4°- Para a consecução dos objetivos da PEFEPS, o poder 
público propiciará aos empreendimentos de economia popular 
solidária, na forma do regulamento, o acesso a: 

I - espaços físicos em bens públicos estaduais; 
11 - equipamentos e maquinário de propriedade do Estado para 

produção industrial e artesanal; 
111 - assessoria técnica necessária à organização, produção e 

comercialização dos produtos e serviços, assim como para a 
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 de 
empreendimentos de economia popular solidária nos aspectos 
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referidos no inciso anterior; 

VI - incubação em incubadoras de empresas; 
VIl -convênios com órgãos públicos, nas três esferas de Governo; 
VIII- contatos com entidades e programas internacionais; 
IX - centros de pesquisas e empresas brasileiras para consolidação 

de vínculo de transferência de tecnologia; 
X - apoio técnico e financeiro à recuperação e à reativação de 

empresas por trabalhadores, em caráter de autogestão; 
XI - apoio jurídico e institucional à constituição e registro de 

empreendimentos de economia popular solidária; 
XII -apoio à 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 junto aos agentes financeiros 

públicos federais, estaduais, municipais, internacionais e privados, 
com taxa 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 
microfinanças solidárias; 

XV - apoio à comercialização; 
XVI - participação em licitações públicas estaduais. 
§ 1 o - A utilização de espaços, de equipamento e maqu1nano 

públicos sujeita os empreendimentos de economia popular solidária às 
regras de uso previstas nos termos de permissão de uso, nos quais 
constarão as obrigações dos permissionários. 

§ 2° - É vedada a cobrança de taxas para a participação nos cursos 
a que se refere o inciso V deste artigo. 

§ 3° - Exigir-se-á freqüência mínima obrigatória nos cursos a que se 
refere o inciso V deste artigo, sem a qual serão sustados os 
benefícios, ficando o grupo inapto a permanecer na PEFEPS. 

§ 4° - O apoio à comercialização, a que se refere o inciso XV deste 
artigo, consiste na busca de alternativas para comercializar e divulgar 
a produção dos empreendimentos, com apoio à instalação de centros 
de comércio e de feiras, no incentivo à introdução de novos produtos e 
serviços nos mercados interno e externo e no auxílio à articulação de 
redes de agentes que promovam o consumo solidário e o comércio 
justo. 
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§ 5° - Os cursos, os apoios técnicos, jurídicos e financeiros, os 

serviços temporários e a incubação de empresas deverão observar os 
princípios e conceitos que regem a economia popular solidária de que 
trata esta lei. 

§ 6° - O poder público poderá firmar convênios, contratos e outras 
formas de ajuste administrativo admitidas em lei com os municípios, a 
União, governos estrangeiros e entidades privadas para a consecução 
dos objetivos desta lei, na forma da Lei Federal no 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

Art. 5° - Caracterizam os empreendimentos de economia popular 
solidária: 

I -a produção e a comercialização coletiva; 
11 -as condições de trabalho saudáveis e seguras; 
111- 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 distribuição justa 

dos resultados; 
VIl - o exercício de preços justos, sem maximização de lucros ou 

busca de acumulação de capital; 
VIII- a participação de cada integrante na formação do capital social 

do empreendimento; 
IX - a participação dos integrantes nas deliberações, na forma do 

parágrafo único do art. 6° 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 trabalham 
em rede, envolvendo a cadeia produtiva, desde a produção de 
insumos até a comercialização final dos produtos. 

§ 3° - Para fins desta lei, uma rede produtiva integra grupos de 
consumidores, de produtores e de prestadores de serviço, 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 
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adquiridos no mercado capitalista formal. 

Art. 6° - Serão considerados como empresas de autogestão, para 
efeitos desta lei, os grupos organizados preferencialmente sob a 
forma de sociedade cooperativa, podendo também adotar as formas 
de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, de associação 
civil e de sociedade anônima, com as seguintes características: 

I - organização autogestionária, caracterizada pela propriedade em 
comum dos bens de produção e pelos critérios definidos no art. 4°; 

11 - gestão da entidade exercida pelos integrantes de forma coletiva e 
democrática; 

111 - adoção de modelo de distribuição dos resultados econômicos 
proporcional ao trabalho coletivamente realizado. 

Parágrafo único - Por gestão democrática da empresa entende-se: 
I - participação direta e indireta dos associados em todas as 

instâncias decisórias, por meio de voto em assembléias ou similares 
específicos e legais, em eleições e na representação em conselhos; 

11 - garantia de voto para cada associado, independente da parcela 
de capital que possua; 

111 - rotatividade mínima de 1/3 de integrantes dos órgãos decisórios 
-diretoria e conselhos -a cada novo mandato; 

IV - contratação eventual de trabalhadores não associados, limitada 
a no máximo 10% (dez por cento) do total de trabalhadores 
associados; 

V - adoção do trabalho como base para o sistema de remuneração e 
de distribuição dos resultados. 

Art. 7o - Os empreendimentos de economia popular solidária 
interessados em participar dos benefícios desta lei, no ato de sua 
inscrição no órgão responsável pela PEFEPS, deverão: 

I - registrar-se, informando a forma associativa adotada, o número 
de integrantes, a maneira pela qual são tomadas as deliberações do 
grupo, a sede ou o local onde se reúnem; 

11 - apresentar, no caso de empreendimento já em funcionamento, 
relatório que descreva o processo de produção atualmente adotado, a 
natureza e a capacidade de distribuição e comercialização do produto, 
além de outras informações consideradas necessárias; 

111 - apresentar, para os empreendimentos em processo de 
constituição, projeto de trabalho detalhando a atividade a ser 
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desenvolvida e os meios de que já disponham; 

IV - apresentar declaração, a ser comprovada, de que seus 
integrantes têm mais de 18 anos e não estão empregados no mercado 
formal de trabalho, com apresentação da Carteira de Trabalho, 
excetuando-se o caso de aprendizes; 

VI -apresentar declaração de que seus integrantes são domiciliados 
em Minas Gerais. 

§ 1 o - Poderão habilitar-se a participar da PEFEPS grupos ainda não 
constituídos legalmente, desde que cumpram os requisitos dos arts. 
4°, 6° e 7°, que apresentem projetos com viabilidade de adequação 
aos requisitos da PEFEPS e que se comprometam a apresentar o 
registro legal no prazo máximo de dois anos de sua inscrição. 

§ 2° - Com base em requerimento fundamentado, poderão ser 
dispensados do registro legal aqueles grupos cuja característica 
constitutiva seja a informalidade. 

§ 3° - O tempo de permanência do grupo na PEFEPS será de dois 
anos, prorrogável pelo mesmo período. 

§ 4o - 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° - Os empreendimentos de economia popular solidária 
deverão registrar-se no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas ou na Junta Comercial, o que não os isenta de inscrição nos 
órgãos fazendários estaduais, onde deverão receber classificação 
específica. 

Art. go - Para executar os objetivos da PEFEPS, são considerados 
agentes executores da Política: 

I - o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio de seus órgãos e 
entidades; 

li -os municípios, por meio dos seus órgãos e entidades; 
111 -as universidades e instituições de pesquisa; 
IV- o Governo Federal, por meio de seus órgãos; 
V - as organizações não-governamentais; 
V - os agentes financeiros que disponibilizem linhas de crédito aos 

empreendimentos; 
VI - as entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, que atuem 
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dentro dos objetivos desta lei; 

VIl - as entidades internacionais que trabalhem com o conceito de 
empresa de autogestão democrática e de economia solidária. 

Parágrafo único - Os agentes executores da PEFEPS deverão 
integrar as ações e constituir estratégias, metodologias e instrumentos 
comuns de apoio aos empreendimentos. 

Art. 1 O - Fica criado o Conselho Estadual da Economia Popular 
Solidária - CEEPS -, de composição paritária, formado por 
representantes do Governo e das entidades civis afetas ao 
desenvolvimento da economia popular solidária, vinculado à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. 

§ 1 o - 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 por elas eleitos em assembléia registrada em ata. 

§ 2° - O CEEPS é presidido por um de seus integrantes, eleito entre 
seus membros, para mandato de um ano, permitida a recondução por 
igual período. 

Art. 11- Compete ao CEEPS: 
I - aprovar a Política Estadual de Fomento à Economia Popular 

Solidária; 
11 - definir os critérios para seleção de programas e projetos a serem 

financiados com recursos do Fundo Estadual de Fomento ao 
Desenvolvimento da Economia Popular Solidária, e para acesso aos 
benefícios previstos nesta lei; 

111 - definir os critérios para 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; 

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; 

VIl - buscar garantias institucionais para que os empreendimentos 
de economia popular solidária possam participar de licitações 
públicas; 
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fiscais aos empreendimentos de economia popular solidária; 
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IX - desenvolver mecanismos e formas de facilitação de acesso dos 
empreendimentos de economia popular solidária a recursos públicos; 

X - propor alterações na legislação estadual sobre o tema; 
XI - constituir, regulamentar e fiscalizar as atividades do Comitê 

Certificado r; 
XII - elaborar seu regimento interno. 
Art.12- O CEEPS contará com uma secretaria executiva, vinculada 

à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. 
Parágrafo único - O CEEPS elaborará seu regimento e o 

regulamento do Comitê Certificador no prazo de noventa dias de sua 
posse. 

Art. 13 - Fica instituído o Selo de Economia Solidária, para 
identificação, pelos consumidores, do caráter solidário e ecológico dos 
aspectos de insumos, produção, industrialização, transporte e 
comercialização dos produtos. 

Art. 14- O CEEPS constituirá um Comitê Certificador, formado por 
representantes de produtores e por entidades de defesa dos direitos 
do consumidor e de assessoria a empreendimentos de economia 
popular solidária. 

Art. 15 - Compete ao Comitê Certificado r: 
I -emitir e conceder o Selo de Economia Solidária; 
11 - credenciar entidades locais de inspeção para acompanhamento 

dos empreendimentos de economia popular solidária; 
111 - 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 dos requisitos desta lei para a obtenção do Selo de 
Economia Solidária; 

IV - retirar a certificação, em caso de descumprimento dos 
requisitos desta lei; 

V - gerenciar banco de dados cadastrais de empreendimentos 
certificados; 

VI - constituir equipe técnica para avaliação dos pedidos de 
credenciamento, com análise de documentos e inspeção local, se 
necessária. 
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Art. 16 - A participação efetiva no CEEPS e no Comitê 

Certificador não é remunerada, sendo considerada função pública 
relevante. 

Art.17 - O Fundo Estadual de Fomento ao Desenvolvimento da 
Economia Popular Solidária deverá ser criado, por lei específica, no 
prazo de cento e vinte dias da publicação desta lei. 

Art. 18 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias da sua aprovação. 

Art. 19 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 20- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Marília Campos, Presidente e relatora - André Quintão - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 898/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em 
análise cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS - e dá 
outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 17/7/2003, foi a proposição 
distribuída 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 a esta Comissão para 
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, 
c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela cria o Índice Mineiro de Responsabilidade 

Social - IMRS -, que se constitui em um índice síntese, composto por 
indicadores sociais dos municípios mineiros, a ser editado 
bienalmente, no segundo e no quarto anos do mandato dos governos 
municipais. 

Minas Gerais é um Estado que espelha as desigualdades regionais 
do País. É fácil observar o corte, no sentido noroeste-sudeste, que 
separa o Estado em termos de pobreza e de acesso aos bens sociais. 
O conhecimento sobre os determinantes dessa diversidade social do 
Estado é fundamental para que se implementem políticas públicas 
eficientes para a redução da pobreza e ampliação do acesso aos bens 
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e serviços públicos. De outro lado, a publicação desses dados 
favorece o controle público da ação do Estado, uma vez que contribui 
para o acompanhamento da eficácia da atuação na área social. 

Até recentemente, as medidas econômicas, como o Produto Interno 
Bruto - PIB -, eram as únicas disponíveis para se avaliar o nível de 
desenvolvimento de países e regiões, o que causava distorções 
relativas à distribuição da riqueza no interior dessas mesmas 
localidades. No início da década passada, o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - estabeleceu um novo 
conceito de desenvolvimento, o desenvolvimento humano, na tentativa 
de romper com o viés economicista e utilitarista que informa o PIB. O 
conceito de desenvolvimento humano parte da premissa de que o 
objetivo do desenvolvimento é o de capacitar as pessoas para 
desfrutarem de uma vida longa, saudável e criativa, com acesso ao 
conhecimento e aos recursos necessários para que tenham um 
padrão de vida digno. O desenvolvimento, nessa nova concepção, 
implica a superação das limitações provenientes da pobreza e da 
desigualdade na distribuição da riqueza, bem como aquelas advindas 
das carências de oportunidades econômicas e das deficiências na 
provisão dos ser.iiços públicos. 

O PNUD desenvolveu, ainda na década de 90, um índice para medir 
o desenvolvimento humano. Trata-se do Índice de Desenvolvimento 
Humano - IDH -, que tem a simplicidade e a comparabilidade 
suficientes para ser aplicado a todos os países e regiões e para 
confrontar-se com o PIB, outro indicador marcado pela simplicidade. 
Por essas mesmas razões, o IDH é um índice muito pouco sensível às 
mudanças de curto prazo, sendo inadequado para o monitoramento 
de uma única gestão na administração municipal, por exemplo. Por 
esse motivo, a partir de meados da década passada, observou-se o 
incremento na produção de índices que medem o desenvolvimento 
humano e social das localidades, com vistas a agregar indicadores 
que tenham maior sensibilidade às mudanças de caráter mais 
conjuntural, de curto prazo. 

Nessa linha de investimento, a Assembléia de São Paulo aprovou 
uma lei criando o Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS -, 
que visa a medir o acesso a bens e serviços sociais nos municípios 
paulistas, o esforço das administrações municipais e a participação 
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popular na gestão pública. Esse índice já está em sua segunda 
edição, com repercussão extremamente positiva naquele Estado. 

Ainda nesse mesmo contexto, o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul instituiu o Mapa da Exclusão Social no Estado, o Balanço 
Social e as metas sociais, como instrumentos de acompanhamento e 
de avaliação da execução de seu planejamento orçamentário. 

Minas Gerais também já possui o seu Índice Mineiro de 
Responsabilidade Social - IMRS -, criado pela Lei 14.174, de 
15/1/2002. Resta, no entanto, integrá-lo a outros instrumentos de 
acompanhamento e avaliação, a fim de assegurar maior eficiência na 
alocação de recursos públicos e de promover a eqüidade na 
distribuição de oportunidades e de acesso aos bens e serviços 
públicos no Estado. Para tanto, apresentamos o Substitutivo n° 2, ao 
final deste parecer, que inova em relação aos Estados de São Paulo e 
do Rio Grande do Sul, por articular os Poderes Legislativo e Executivo 
na responsabilidade pela elaboração e pela divulgação do IMRS, o 
que demanda a propositura de alterações na já citada Lei no 14.17 4. 

O Substitutivo n° 2 trata, então, de um sistema articulado de 
instrumentos de planejamento, acompanhamento e avaliação da 
política social no Estado: o IMRS; o Mapa da Inclusão Social; o 
Balanço Social Anual e os Anexos Sociais às leis orçamentárias do 
Estado. 

O IMRS tem por objetivo a divulgação periódica do perfil de 
desempenho dos municípios mineiros na execução de políticas 
sociais. Esse índice deverá contemplar as dimensões de 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. 
Deverá, ainda, aferir esse mesmo desempenho no que diz respeito ao 
esforço de gestão governamental e à participação popular nessa 
gestão. 

O Mapa da Inclusão Social, um dos produtos do IMRS, possibilitará 
a identificação dos municípios e das regiões que apresentem 
população em situação de vulnerabilidade social. Em conjunto com o 
próprio índice, esse instrumento poderá orientar o planejamento da 
regionalização da execução de políticas públicas para a reversão dos 
quadros de vulnerabilidade identificados. 
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O Balanço Social Anual deverá integrar a prestação de contas 

anual do Governador do Estado e conterá informações referentes aos 
resultados sociais alcançados no exercício a que se refira a prestação 
de contas. Os Anexos Sociais às leis orçamentárias - PPAG, LDO e 
Lei do Orçamento Anual - completam o instrumental de planejamento, 
acompanhamento e avaliação do gasto público social. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

898/2003, no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 2, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 2 
Dispõe sobre a Responsabilidade Social na Gestão Pública 

estadual, altera a Lei no 14.172, de 2002 e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Responsabilidade Social na Gestão Pública estadual 

consiste na implementação de políticas públicas, planos, programas, 
projetos e ações pelo Estado, que assegurem o acesso da população 
à educação, serviços de saúde, emprego, alimentação de qualidade, 
segurança pública, habitação, saneamento, transporte e lazer, e que 
contribuam para a promoção da eqüidade de gênero, etnia, orientação 
sexual, idade e condição de deficiência nesse acesso. 

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. 2° - A gestão pública socialmente responsável utilizará os 
seguintes instrumentos de planejamento e avaliação social: 

I - Índice Mineiro de Responsabilidade Social -IMRS -; 
11 - Mapa da Inclusão Social; 
111 - Balanço Social Anual; 
IV - Anexos Sociais ao Plano Plurianual de Ação Governamental, à 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual. 
Art. 3° - O art. 2° da Lei n° 14.172, de 15 de janeiro de 2002, que cria 

o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 2° - 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 
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federais. 

§ 1°- Será constituída Comissão Mista, composta por membros da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e do Governo do 
Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG -, para a formulação de diretrizes para a construção do 
IMRS. 

§ 2° - A Comissão Mista a que se refere o § 1 o deste artigo será 
composta por seis membros, assegurada a representação paritária do 
Poder Legislativo e da SEPLAG. 

§ 3° - Os representantes da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais serão nomeados por seu Presidente, a partir de 
indicação da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. 

§ 4° - Os representantes do Governo Estadual serão nomeados pelo 
Governador do Estado, a partir de indicação da Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão. 

§ 5°- Para a elaboração do IMRS serão consideradas as dimensões 
de 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 dimensões descritas no § 5° deste artigo deverão ser 
observadas, ainda, segundo as variáveis de esforço de gestão 
governamental e participação popular.". 

Art. 4°- O art. 3° da Lei no 14.172, de 15 de janeiro de 2002, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3° - O relatório do IMRS será divulgado bienalmente pela 
Comissão Mista, mediante publicação no órgão oficial dos Poderes do 
Estado e disponibilização na Internet, no segundo semestre do ano 
subseqüente ao segundo e quarto anos do mandato dos governos 
municipais. 

Parágrafo único - A primeira edição do IMRS ocorrerá no segundo 
semestre de 2005, observando-se, a partir daí, a periodicidade 
estabelecida no "caput" deste artigo.". 

Art. 5° - O art. 4° da Lei no 14.172, de 15 de janeiro de 2002, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° - A Comissão Mista, em ato público, concederá bienalmente 
Certificado de Responsabilidade Social, pelo esforço em prol da 
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melhoria das condições sociais no Estado: 

I - 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. 
11 - aos órgãos, às entidades e aos programas públicos que 

obtiverem destacado desempenho, segundo o Balanço Social. 
Parágrafo único - O Estado apresentará, anualmente, programa 

emergencial para o desenvolvimento social dos muniCiploS 
classificados nas cinqüenta últimas posições no relatório do IMRS.". 

Art. 6° - O relatório do IMRS deverá gerar 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. 

§ 1°- O Mapa da Inclusão Social observará as seguintes dimensões: 
I - expectativa de vida média da população; 
11 - renda; 
111 - emprego; 
IV - educação; 
V- saúde; 
VI - saneamento; 
VIl - condições de habitação; 
VIII -população de rua; 
IX - segurança pública. 
Art. 7° - A Comissão Mista 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. 

Art. 8° - O Estado poderá, nos termos do regulamento, negar-se a 
firmar convênio ou a repassar recursos de convênios a municípios que 
não prestarem as informações necessárias à elaboração do Índice 
Mineiro de Responsabilidade Social, no prazo solicitado. 

Art. go - O Plano Plurianual de Ação Governamental, a Lei de 
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Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual deverão 
conter Anexos Sociais, nos quais serão estabelecidas e avaliadas as 
metas de melhoria do IMRS. 

§ 1°- Os Anexos Sociais conterão: 
I - resultado obtido no cumprimento das metas relativas ao período 

anterior; 
11 - demonstrativo de metas, acompanhado de memória de cálculo 

que evidencie a viabilidade das metas pretendidas; 
111 - discriminação dos programas, projetos e ações a serem 

desenvolvidos para alcançar as metas estabelecidas. 
§ 2° - O estabelecimento das metas dos Anexos Sociais terá a 

participação dos Conselhos Setoriais Estaduais de Políticas Públicas, 
observada a legislação vigente, e deverá observar o Mapa da Inclusão 
Social, o Índice Mineiro de Responsabilidade Social e o Balanço 
Social do Estado. 

Art. 10 - O Balanço Social do Estado passa a integrar 
obrigatoriamente a Prestação de Contas Anual do Governador do 
Estado, na forma de anexo específico e didático, contendo a 
prestação de contas dos resultados sociais alcançados no exercício 
anterior, comparando-se as metas dos Anexos Sociais e a execução 
dos programas, projetos e ações constantes do Orçamento para 
alcançá-las. 

§ 1 o - No caso de não-atendimento das metas dos Anexos Sociais, o 
Poder Executivo proporá, no mesmo documento, medidas corretivas a 
serem incorporadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

§ 2° - O Balanço Social do Estado ficará disponível na Assembléia 
Legislativa do Estado, na Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão - SEPLAG - e na Internet, para consulta. 

Art. 11 - O Programa Estadual de Qualificação Profissional dos 
Servidores Públicos, desenvolvido pela Fundação João Pinheiro, 
oferecerá cursos voltados para a capacitação de servidores públicos 
na Responsabilidade Social na Gestão Pública Estadual. 

Art. 12 - O poder público buscará integração entre os bancos de 
dados das esferas municipal, estadual e federal, visando a evitar as 
sobreposições na concessão de benefícios assistenciais públicos 
equivalentes, auxiliando na racionalização da aplicação dos recursos 
públicos disponíveis e corrigindo erros que possam afetar o 
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cumprimento das metas de melhoria dos Indicadores Sociais do 
Estado. 

Art. 13 - Todos os requerimentos dirigidos à administração pública 
solicitando providências ou informações, em temas relacionados com 
a destinação de recursos públicos, fiscalização, publicidade de atos 
públicos e ética, mesmo que elaborados pelo cidadão comum, serão 
publicados no órgão oficial do Estado, na seção relativa ao órgão ao 
qual foram dirigidos, no prazo máximo de setenta e duas horas de seu 
recebimento. 

Art. 14 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à 
conta de dotações próprias consignadas no Orçamento do Estado. 

Art. 15 - Esta lei será regulamentada, no que couber, no prazo de 
noventa dias. 

Art. 16 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Marília Campos, Presidente e relatora - André Quintão - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.011/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em 
epígrafe isenta o doador de sangue do pagamento de taxas de 
inscrição em concursos públicos. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Administração 
Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber 
parecer. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, 
cabe-nos examinar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição isenta o doador de sangue do pagamento de taxa de 

inscrição em concurso público realizado pelo Estado. A comprovação 
da condição de doador será feita mediante a apresentação de 
documento contendo a data em que foram realizadas as doações -
que deverão ser, pelo menos, duas no mesmo ano - e firmado por 
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órgão oficial ou entidade coletora credenciada pela União, pelo 
Estado ou por município. 

O projeto revela indubitável preocupação com a saúde, uma vez que 
pretende incentivar a doação de sangue, material orgânico 
indispensável à vida e essencial a procedimentos médicos, em 
inúmeras e variadas situações. 

A matéria se encontra relacionada entre aquelas de competência 
legislativa concorrente entre a União, o Estado e o Distrito Federal, 
conforme estabelece o art. 24, inciso XII "in fine", da Constituição 
Federal. Trata-se de dispositivo que torna o Estado competente para 
legislar sobre proteção e defesa da saúde. 

Todavia, a proposição necessita de aperfeiçoamento. A primeira 
emenda que apresentamos suprime os§§ 1° e 2° do art. 1° do projeto, 
por entender que falta razoabilidade no propósito de estender o 
benefício da isenção a quem não seja, de fato, doador, ainda que 
integrante de entidade que contribua para estimular a doação. Ora, se 
o propósito é precisamente estimular o ato de doação de sangue, 
deve o projeto restringir o benefício a quem realize de fato a doação, 
sob pena de enfraquecer o objetivo maior da norma em potencial. 

A Emenda no 2 busca corrigir o conteúdo do art. 3° do projeto. Além 
dos órgãos, que não são dotados de personalidade jurídica, compõem 
a administração pública do Estado, nos termos do art. 14 da 
Constituição mineira, as autarquias, as sociedades de economia 
mista, as empresas públicas, as fundações públicas e demais 
entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado, 
as quais são dotadas de personalidade jurídica. A emenda procurou 
sanar a omissão do legislador quanto a essas entidades que também 
compõem a administração pública estadual. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.011/2003 com 
as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Suprimam-se os §§ 1 o e 2° do art. 1 o do projeto. 

EMENDA N°2 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - Os órgãos e as entidades que integram a administração 
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pública direta e indireta do Estado farão constar, nos editais que 
promoverem concursos públicos, informação sobre o benefício da 
isenção de que trata esta lei e as regras para a sua obtenção.". 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator 

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo - Olinto 
Godinho. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 
1.020/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de resolução em 
exame visa a sustar "os efeitos do Decreto no 43.551, de 25/8/2003, 
que autoriza o funcionamento do curso de Medicina da Faculdade de 
Medicina Mário Penna, da Universidade Vale do Rio Verde de Três 
Corações - UNINCOR -, "Campus" Mário Penna, no Município de Belo 
Horizonte". 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 4/9/2003, foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. Vem, agora, a matéria a esta Comissão 
para receber parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de resolução em análise visa a sustar os efeitos do 

Decreto no 43.551, de 25/8/2003, que autoriza o funcionamento do 
curso de Medicina da Faculdade de Medicina Mário Penna, da 
Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações- UNINCOR. 

Alega o autor que a autorização para abertura de curso superior 
contida no mencionado decreto não atende aos requisitos legais 
estabelecidos pela legislação em vigor, em especial, ao disposto no 
Decreto Federal no 3.860, de 9n/2001, e na Resolução n° 450, de 
17/4/2003, do Conselho Estadual de Educação, que exigem a 
manifestação do Conselho Nacional de Saúde como condição para a 
abertura de cursos de Medicina. 

Antes de verificar a legalidade do decreto estadual questionado, faz-
se necessário examinar a adequação da medida legislativa proposta 
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pelo autor. De fato, a Constituição da República, nos termos do 
seu art. 49, V, e a Carta Estadual, em seu art. 62, XXX, asseguram ao 
Poder Legislativo a competência para sustar atos normativos do Poder 
Executivo que exorbitem de sua competência regulamentar ou dos 
limites de delegação legislativa. A mencionada competência 
representa, a um só tempo, desdobramento da função fiscalizadora do 
Poder Legislativo e meio para preservação de sua função legislativa. 
Afinal, se o Poder Executivo extrapola sua função regulamentadora ao 
editar um decreto, ele está invadindo a seara legislativa, pois está se 
utilizando do instrumento infralegal para estabelecer normas que 
devem constar de lei. 

Ocorre, no entanto, que o decreto em exame não cumpre função 
regulamentadora, mas se constitui em ato administrativo de efeito 
concreto. Nesse caso, não pode o Legislativo sustar os seus efeitos, 
da mesma forma que não pode sustar edital de licitação ou de 
concurso em que supõe a existência de irregularidade ou mesmo a 
nomeação de um servidor público. 

Se, no exercício de sua função fiscalizadora, o Poder Legislativo 
identifica irregularidades nos atos do Poder Executivo, pode, por um 
lado, verificar se houve crime de responsabilidade, providenciando a 
abertura do processo correspondente, ou, por outro, acionar os órgãos 
competentes, em especial o Ministério Público, para as providências 
judiciais cabíveis. 

O caso em exame ajuda-nos a compreender tais limites da ação 
fiscalizadora do Poder Legislativo. Ora, não se podem sustar os 
efeitos do decreto questionado sem que seja facultado à parte 
interessada, a Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações, 
apresentar a sua defesa em procedimento no qual se encontre 
previsto o contraditório, com os recursos a ele inerentes, nos termos 
do inciso LV do art. 5° da Constituição da República. Não se pode 
cogitar que esta Comissão, para atender ao disposto no mencionado 
dispositivo, deveria dar ao interessado a oportunidade de se 
manifestar, pois o contraditório deve ser exercido na forma da lei, com 
base no princípio do devido processo legal, e a matéria deve ser 
apreciada pelo juiz natural, nos termos dos incisos e LI II e LIV do art. 
5° da Constituição da República. 

Com esse entendimento não estamos afirmando que o Poder 
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Legislativo está de mãos atadas em face de denúncia tão grave 
de funcionamento irregular de instituição de ensino, com o aval do 
poder público estadual. É preciso ressaltar que, nesse caso, a 
procedência da denúncia significaria que dezenas de cidadãos 
mineiros estariam investindo recursos e depositando suas esperanças 
em instituição que não poderia garantir a validade de seus diplomas 
no futuro, ensejando responsabilidade tanto dos mantenedores da 
instituição de ensino quanto do próprio Estado. 

Contudo, o instrumento legislativo adotado para a solução do 
problema não é o adequado, porque, como dissemos, o Decreto no 
43.551, de 2003, não cumpre função regulamentadora, sendo ato 
administrativo de efeito concreto. Recomendamos ao autor a 
apresentação de requerimento para que seja apurada a irregularidade 
apontada, solicitando as providências cabíveis ao Ministério Público, 
caso o próprio Poder Executivo não venha a corrigir o vício 
identificado. 

Pelo exposto, 
inconstitucionalidade 
1.020/2003. 

Conclusão 
concluímos pela antijuridicidade, pela 

e pela ilegalidade do Projeto de Resolução no 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Gustavo Valadares - Leonardo Moreira - Olinto Godinho. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.084/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei no 
1.084/2003 visa a estabelecer normas para o cumprimento do 
disposto no inciso VIII do art. 12 da Lei Federal no 9.394, de 20/12/96, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá 
outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003, a matéria foi 
distribuída às Comissão de Constituição e Justiça e de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. Vem a proposição a esta Comissão 
para receber parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 
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Fundamentação 

O projeto de lei em exame visa a introduzir, na legislação estadual, 
preceito estatuído na Lei no 9.394, de 20/12/96, a chamada Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, por força de dispositivo da Lei no 
10.287, de 20/9/2001, que acrescentou o inciso VIII ao art. 12 daquele 
diploma legal: 

"Art. 12 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

VIII - 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 
cinqüenta por cento do percentual permitido em lei". 

Sobre a matéria, vale ainda citar o § 3° do art. 54 da Lei no 8.069, de 
13/7/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente: 

"Art. 54- ............................................... . 
§ 3° - Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou a 
responsável, pela freqüência à escola". 

A mencionada legislação federal constitui norma geral, nos termos 
do § 1 o do art. 24 da Constituição da República. Sobre a matéria, cabe 
ao Estado dispor de forma suplementar, detalhando as normas 
federais. É neste campo de competência que se situa a proposição 
em exame, fixando prazos e procedimentos para os estabelecimentos 
de ensino cumprirem o disposto na legislação federal. 

No caso em exame, deve-se salientar, não está o projeto atribuindo 
obrigação a órgão do Poder Executivo, o que comprometeria a 
proposta, uma vez que constituiria vício de iniciativa. A proposição 
apenas disciplina obrigação estabelecida na legislação federal. Por 
certo, a comissão de mérito analisará a pertinência dos prazos e 
procedimentos previstos na proposição, a que, pela ótica desta 
Comissão, não se vislumbra óbice. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1 .084/2003. 
Sala das Comissões, 20 de de novembro 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Gilberto 
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Abramo - Gustavo Valadares - Olinto Godinho - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.130/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.130/2003, do Deputado Paulo Cesar, dispõe 
sobre a instalação de gabinete sanitário em ônibus intermunicipal de 
passageiros. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/10/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas. 

Compete a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal da proposta, nos termos do art. 188, 
combinado com o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em síntese, a proposição em estudo objetiva tornar obrigatória a 

instalação de gabinete sanitário nos ônibus intermunicipais, cujo 
percurso seja superior a 80 km. 

A exploração do transporte coletivo intermunicipal é de 
responsabilidade do Estado, conforme dispõe o inciso IX do art. 1 O da 
Carta mineira. Compete-lhe, portanto, prestar diretamente ou 
mediante concessão o referido serviço e, conseqüentemente, adotar 
medidas que contribuam para a melhoria da sua qualidade. E quanto 
à iniciativa parlamentar, não se verifica nenhum obstáculo jurídico, à 
luz do que determina o art. 66 da Constituição Estadual. 

Do ponto de vista do conteúdo, é possível inferir da leitura dos arts. 
175, IV, e 40, 111, das Constituições da República e do Estado, 
respectivamente, que as concessionárias de serviço público têm a 
obrigação de prestar serviços adequados. 

No âmbito infraconstitucional, o inciso VIl do art. 4° e o art. 22 da Lei 
Federal n° 8.078, de 1990, Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor, igualmente tratam do dever que têm o Estado e suas 
concessionárias de prestar serviços eficientes e seguros. O mesmo 
comando se reproduz no art. 6° da Lei Federal no 8.987, de 1995, que 
regula os contratos de concessão e permissão de serviços públicos 
em âmbito nacional. 

No plano da legislação estadual, o art. 14, inciso I, da Lei no 10.453, 
de 1991, a qual dispõe sobre a concessão de serviços públicos na 
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Como se pode perceber, a idéia contida no projeto em análise 
encontra plena sustentação na ordem jurídica nacional e estadual. 

Ademais, o fato de o projeto não estabelecer penalidades em nada 
prejudica a eficácia jurídica de suas determinações. As regras de lei 
aplicáveis às concessionárias de serviço público estadual integram o 
contrato de concessão como cláusulas regulamentares. 

Afinal de contas, e a exemplo dos demais contratos administrativos, 
esse tipo de contrato é detalhadamente regulado em lei, com ressalva, 
por impossibilidade lógica, das cláusulas de ordem econômica e 
financeira, cujas balizas normativas, de tão abertas, se revelam de 
maneira mais sutil. 

Portanto, são as normas da ordem jurídica estatal - normas 
heterônomas - que fixam as cláusulas que disciplinam os ajustes de 
que faz parte a administração pública. O princípio da legalidade em 
sentido amplo, diretriz fundamental que emana de uma concepção 
democrática de Estado, impõe aos agentes públicos só agirem diante 
de algum permissivo jurídico (regra ou princípio). Aliás, esse é um 
aspecto que diferencia, substancialmente, os contratos públicos dos 
contratos firmados exclusivamente entre particulares. 

Na órbita privada, a ordem jurídica procura assegurar às partes 
contratantes, em maior ou menor grau, liberdade para definir as regras 
que vão disciplinar o ajuste. Parte-se do pressuposto de que todo 
cidadão é livre, devendo o Estado respeitar sua individualidade, 
condição sem a qual o homem não se realizaria plenamente. 

Num aparente paradoxo, o direito privado muitas vezes restringe a 
liberdade para fortalecê-la. Tome-se o exemplo do Direito Individual 
do Trabalho. O empregado não pode renunciar a determinados 
direitos que a legislação lhe confere. Se lhe fosse permitido renunciar, 
poderia, para garantir o emprego, ceder a pressões vindas do 
empregador - parte da relação trabalhista que detém o poder 
econômico. 

Seguindo a filosofia do Direito do Trabalho, contratos como o de 
consumo, de seguro, de locação recebem rigoroso tratamento legal. 
Percebe-se que a ordem jurídica estatal interfere na autonomia 
individual dos contratantes, como forma de proteção do pólo mais 
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fraco da relação jurídica. 

No ãmbito das relações privadas, a liberdade é limitada em favor da 
própria liberdade. Não há autonomia privada se uma das partes 
contratantes é incapaz de minimamente expor e concretizar a sua 
vontade. Mas, sempre que possível, reserva-se aos cidadãos 
liberdade para dispor sobre o conteúdo e os efeitos do vínculo jurídico 
que pretendem constituir. O princípio jurídico da liberdade afasta a 
incidência do direito estatal, assegurando a produção jurídica que se 
desenvolve no espaço privado. 

Já nas relações jurídicas publicísticas, a autonomia da vontade não 
se apresenta com a intensidade com que se manifesta na seara 
privada. Pelo contrário. A presença do Estado atrai para a referida 
relação princípios específicos que, de modo geral, convergem para a 
necessidade de se imporem limites à liberdade do agente público. 

Um desses princípios, dos mais importantes, é o da impessoalidade. 
O agente estatal não age em nome próprio, na tutela de interesses 
pessoais ou de pessoas que lhe são próximas. Age, sim, na defesa de 
interesses públicos, que não lhe pertencem. Daí por que não se falar 
em autonomia do agente público. Sua ação, para ser legítima, deve 
balizar-se em normas jurídicas, normas que, presumivelmente, 
expressam interesses públicos. Em situações excepcionais, quando 
não seja possível regular em lei, de forma detalhada, a conduta do 
agente, a ordem jurídica lhe reserva algum espaço de liberdade, a que 
se costuma dar o nome de discricionariedade. Fora daí, a liberdade se 
encontra apenas no patrimônio jurídico do cidadão que com o poder 
público contrata, na medida em que lhe é facultado aderir a um 
conjunto de cláusulas juridicamente reguladas. 

Essa linha de raciocínio explica porque as cláusulas dos contratos 
administrativos devem vir condensadas em normas jurídicas 
(princípios e regras). O agente público não tem liberdade para inovar, 
para criar, com base na própria vontade e na vontade da outra parte 
da relação contratual, as regras que irão disciplinar o acordo. Aliás, é 
justamente por isso que se diz que os contratos administrativos são 
contratos de adesão. A capacidade criativa das partes contratantes se 
resume, basicamente, à definição dos valores de remuneração, ainda 
assim com a prudência que exigem princípios como o da 
razoabilidade, da moralidade e da eficiência. Até mesmo nesses 
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casos, é possível dizer que as cláusulas são muito mais 
construídas do que verdadeiramente criadas. Em suma, o contratado 
adere não propriamente a um contrato, mas aos princípios e às regras 
jurídicas que o disciplinam. 

Uma vez que o contrato de concessão é inteiramente regulado pelo 
direito, novas leis podem surgir e atingir contratos em curso, 
respeitados, é claro, os direitos adquiridos - aqueles já usufruídos ou 
em condições de o serem. As leis jurídicas por excelência são 
mutáveis, embora a retroatividade de seus efeitos seja algo bastante 
excepcional. 

A mutabilidade jurídica, a seu turno, induz a mutabilidade das 
cláusulas contratuais reguladas pelo Direito. Presume-se, nesse caso, 
que essas contenham matéria essencial aos interesses gerais da 
coletividade, presunção essa que funciona como importante diretriz de 
compreensão jurídica. 

Matérias essenciais, de forte densidade política, sujeitam-se, 
naturalmente, a constantes revisões. O interesse público que 
representam justifica a mutabilidade. Os valores que se disseminam 
pela esfera jurídica dos cidadãos em geral, ganhando uma dimensão 
difusa que revela toda a sua magnitude social, devem acompanhar a 
dinâmica da vida em sociedade. Novas tecnologias, novos benefícios 
sociais, novas demandas precisam ser, de pronto, assimilados pelo 
Estado, que não pode ficar à mercê de manifestações volitivas 
individuais. A vontade de uma só pessoa - a menos que fundada em 
razões que também se considerem como de interesse geral - não se 
sobrepõe à vontade que o Estado representa. 

Diferente, pois, é a situação jurídica das cláusulas livremente 
pactuadas pelas partes de uma relação jurídica de direito privado. 
Essas se estabilizam, apesar das mudanças na ordem jurídica. 
Constituem-se em ato jurídico perfeito, merecendo a proteção 
constitucional prevista no art. 5°, XXXVI, da Constituição da 
República. Tais cláusulas somente se transmudam 
independentemente de acordo quando circunstâncias alheias à 
vontade dos contratantes tornem o vínculo jurídico injustamente 
penoso para uma das partes (teoria da imprevisão). 

Por outro lado, mesmo nos contratos públicos, intangível e 
substancialmente inalterável é o valor de contratação inicialmente 
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pactuado. Qualquer nova obrigação legal, que aumente os 
encargos do contratado, impõe seja recomposta a equação 
econômico-financeira do contrato, o que pode ser feito mediante 
simples ato administrativo. Esse entendimento, é bom dizer, tem 
estatura constitucional, conforme se infere da leitura do inciso XXI do 
art. 37 da Carta de 1988. Atende, a um só tempo, à vontade privada e 
à vontade pública. 

Com efeito, sendo a nova regra legal típica obrigação contratual, que 
incide de pronto nos contratos em curso, deve-se concluir que seu 
descumprimento significa, por parte da contratada, descumprimento 
de obrigação contratual. Essa situação, por sua vez, enseja a 
aplicação das penalidades previstas na legislação federal e estadual 
que regula os contratos administrativos. 

Independentemente de previsão no contrato, tais cláusulas penais, 
pelas razões aduzidas, aplicam-se de imediato, o que leva à 
conclusão de que o projeto em exame não precisa de estatuir 
penalidades pela desobediência de seus comandos. 

Finalmente, a proposição fixa o prazo de 90 dias para que o 
Executivo estabeleça regras acessórias sobre a implantação dos 
banheiros nos coletivos intermunicipais. É preciso definir, entre outras 
coisas, a fonte de custeio das despesas adicionadas ao contrato, a 
exemplo da previsão de fontes alternativas de receita ou da majoração 
paulatina do valor das tarifas. Pela natureza administrativa da matéria, 
uma vez que seus lineamentos jurídicos já estão previstos na Lei 
Federal no 8.987, de 1995, essa regulamentação complementar deve 
mesmo ser tratada em decreto. 

O único reparo que merece a proposição tem a ver com a forma da 
redação do art. 1°. É preciso indicar, com mais precisão, o campo de 
abrangência da lei. Na verdade, a exigência de instalação de 
gabinetes sanitários dirige-se a todos os possíveis prestadores do 
serviço de transporte coletivo, que podem ser tanto as 
concessionárias - empresas privadas - quanto o próprio Executivo, 
diretamente, por meio de seus órgãos competentes. Ocorre que na 
prática os serviços são sempre delegados a empresas privadas, 
dando a falsa impressão de que somente elas seriam destinatárias da 
norma. Assim, para resguardar a adequada abrangência da lei, e 
também para aprimorar o texto do art. 1°, apresentamos, ao final do 
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parecer, a Emenda no 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.130/2003 
com a seguinte Emenda n° 1. 

EMENDA No 1 
Dê·se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o · Os ônibus do serviço de transporte coletivo intermunicipal 

de passageiros, que façam percurso superior a 80 Km, deverão conter 
gabinete sanitário, independentemente da categoria em que se 
enquadrem.". 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente · Leonídio Bouças, relator · Olinto 

Godinho · Gilberto Abramo · Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.152/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Biel Rocha, o Projeto de Lei n° 1.152/2003 
cria o Calendário Turístico de Minas Gerais, o Questionário de 
Qualificação de Evento • QQE · e o Certificado de Registro de Evento 
· CRE · e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/10/2003, o projeto foi 
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Turismo, Indústria e 
Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cumpre-nos examinar a proposição quanto aos seus aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise institui o Calendário Turístico Oficial do 

Estado de Minas Gerais, para registrar e divulgar os principais eventos 
no Estado; o Questionário de Qualificação de Evento • QQE ·, a ser 
preenchido por entidades ou promotores de eventos interessados em 
integrar o referido Calendário; e o Certificado de Registro de Evento · 
CRE ·, que, destinado a certificar o deferimento do pedido de registro, 
habilita o promotor do evento a receber apoio financeiro ou logístico 
do poder público. 

Destacamos que a matéria em exame enquadra-se entre as 
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previstas pelo § 1 o do art. 25 da Constituição da República, 
segundo o qual são "reservadas aos Estados as competências que 
não lhes sejam vedadas por esta Constituição". Também não há que 
se falar de iniciativa privativa para a inauguração do processo 
legislativo, uma vez que o tema não se encontra entre aqueles 
arrolados pelo art. 66 da Constituição do Estado. 

É oportuno lembrar que a Lei n° 11.726, de 1994, que dispõe sobre 
a Política Cultural do Estado, foi alterada pela Lei no 14.179, de 2002, 
que, nos §§ 6° a ao do art. 66, dispõe o seguinte: 

"Art. 66 - ... 
§ 6° - Integra o Plano Estadual de Cultura calendário de eventos 

culturais e turísticos. 
§ 7° - Em edital publicado no órgão oficial dos Poderes do Estado, o 

Poder Executivo convocará os municípios e as entidades sociais, 
profissionais e religiosas para apresentarem calendário de eventos 
para análise pelo Estado. 

§ ao - O calendário conterá, no máximo, três eventos por município, 
os quais corresponderão a datas ou festividades que façam parte da 
tradição cultural do município". 

O ordenamento estadual, portanto, já possui norma que atende 
parte da pretensão do projeto em tela: a instituição do calendário 
turístico do Estado e a integração com os municípios em sua 
elaboração. 

Em decorrência disso, apresentamos o Substitutivo no 1, que, 
alterando a Lei n° 11.726, de 1994, prevê o Questionário de 
Qualificação de Evento - QQE - e o Certificado de Registro de Evento 
- CRE. No intuito de aprimorar o texto, retiramos os comandos 
referentes a ações administrativas para a implementação dos 
documentos propostos, pois cabe ao Poder Executivo executar tais 
ações, mediante regulamento próprio. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1 .152/2003 na forma do Substitutivo 
no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a Lei no 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe 

sobre a Política Cultural do Estado de Minas Gerais. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 66 da Lei no 11.726, de 30 de dezembro de 1994, 

passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 
"Art. 66- ... 
§ 9° - A entidade ou o promotor de eventos interessados em integrar 

o calendário de eventos culturais e turísticos preencherá o 
Questionário de Qualificação de Evento - QQE -, que conterá a 
descrição completa do evento, sua natureza e tradição histórica, além 
de dados relacionados ao município onde ocorre. 

§ 1 O - Será concedido Certificado de Registro de Evento - CRE - ao 
evento habilitado para integrar o calendário de eventos culturais e 
turísticos. 

§ 11 - Somente poderá receber apoio financeiro ou logístico do 
poder público o evento qualificado com o CRE.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator- Gilberto 

Abramo - Leonardo Moreira - Weliton Prado - Olinto Godinho -
Leonfdio Bouças. 
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.168/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Biel Rocha, o Projeto de Lei n° 1 .168/2003 
"cria o Projeto Núcleos Esportivos de Treinamento e Pesquisa". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/10/2003, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a propos1çao nos seus 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise cria o Projeto Núcleos Esportivos de 

Treinamento e Pesquisa com o objetivo geral de fomentar o 
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surgimento e a manutenção de atletas, detectando, promovendo e 
aperfeiçoando o talento esportivo no Estado, com vistas a consolidar a 
prática de esporte como meio de resgate da cidadania. Estabelece os 
objetivos específicos de um núcleo esportivo e as condições mínimas 
para o seu funcionamento, dispondo que sua coordenação será feita 
por um Conselho Gestor composto paritariamente por representantes 
da entidade onde funcionará, por atletas e por associações esportivas, 
onde houver. 

A proposição prevê a celebração de convênios ou termos de 
cooperação com universidades, empresas e órgãos federais, com o 
objetivo de possibilitar a capacitação e o treinamento de recursos 
humanos, assim como a reforma, a construção e a estruturação de 
núcleos e centros esportivos. 

A proposição prevê, ainda, o apoio do Projeto Núcleos Esportivos de 
Treinamento e Pesquisa a atletas que não disponham de patrocínio e 
a construção de um Centro Esportivo estadual com instalações 
apropriadas e modernas para a prática de modalidades esportivas. 

Com relação à repartição constitucional de competências, 
ressaltamos que o tema desporto está relacionado no inciso IX do art. 
24 da Constituição da República como competência concorrente, o 
que significa que cabe à União estabelecer normas gerais e, ao 
Estado, suplementar a legislação federal com vistas a atender a suas 
peculiaridades. Além disso, não há reserva de competência no art. 66 
da Constituição do Estado, o que permite a iniciativa do legislador 
estadual para apresentar proposição sobre a matéria nesta 
Assembléia. 

Em seu art. 217, a Carta Magna estabelece, ainda, que "é dever do 
Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como 
direito de cada um", destacando como pontos relevantes a serem 
observados: a autonomia das entidades desportivas; a destinação de 
recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional 
e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; o 
tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não 
profissional; e a proteção e o incentivo às manifestações desportivas 
de criação nacional. 

A Constituição do Estado traz, no art. 218, norma no mesmo sentido, 
especificando que a promoção, a orientação e o apoio à prática e 
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difusão da educação fisica e do desporto serão realizados por 
intermédio da rede oficial de ensino e em colaboração com entidades 
desportivas. Esse dispositivo acrescenta, ainda, "a obrigatoriedade de 
reserva de áreas destinadas a praças e campos de esporte nos 
projetos de urbanização e de unidades escolares, e a de 
desenvolvimento de programas de construção de áreas para a prática 
do esporte comunitário". O art. 219, por seu turno, dispõe que "o clube 
e a associação que fomentem práticas esportivas propiciarão ao atleta 
integrante de seus quadros formas adequadas de acompanhamento 
médico e de exames". 

Por esses dispositivos, constatamos a relevãncia dada ao desporto 
pelos textos da Constituição da República e do Estado. Embora seja 
justificada a preocupação do autor, a proposição contraria alguns 
comandos constitucionais que impedem sua tramitação nesta Casa. 

A criação de um projeto dessa natureza relaciona-se com a gestão 
administrativa, medida de competência do Poder Executivo, em 
decorrência do disposto no art. 2° da Constituição da República, que 
estabelece que os Poderes da União são independentes e harmônicos 
entre si, e da atribuição de competências típicas de cada Poder 
conferidas pelo constituinte originário. O Poder Legislativo tem como 
funções típicas legislar e fiscalizar, cabendo ao Poder Executivo a 
função predominante de administrar, por meio de atos de chefia de 
Estado, de governo e de administração. 

Obrigar o Chefe do Executivo a implementar uma ação 
administrativa por meio de lei é inadequado porque essa já integra o 
rol de competências, que lhe são atribuídas pela Constituição da 
República (art. 84, 11) e do Estado (art. 90,11). Assim, a instituição de 
programa ou projeto, a celebração de convênios com entidades de 
direito público ou privado e a criação de comitê gestor, conforme 
previstas na proposição, são ações típicas de gestão da administração 
pública, a cargo do Poder Executivo. 

A lei tem como objetivo estabelecer normas no plano da abstração e 
da generalidade, e não deve tratar da ação administrativa, detalhando 
a implementação de programa governamental. Se o fizesse, invadiria 
a área de atuação institucional do Executivo, promovendo o 
engessamento de suas ações, pois, para cada alteração necessária, 
por menor que seja, torna-se imperativa a tramitação de nova 
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proposição. 

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu, na decisão de 
questão de ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
no 224 (ADIQO 224/RJ), que não está sob reserva legal a edição de 
norma específica criando programa, ressalvados os casos 
expressamente previstos na Constituição da República, conforme o 
disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1° e 4°. Ainda, o programa de ação 
governamental cuja implementação demandar previsão de recursos 
deverá, necessariamente, estar previsto na Lei Orçamentária Anual, 
de iniciativa do Poder Executivo; cabe ressaltar, no entanto, que a Lei 
Federal no 9.615, de 1998, que institui normas gerais sobre desporto, 
estabelece, em seu art. 25, que o Estado constituirá seu próprio 
sistema, e que os municípios também poderão fazê-lo, observadas as 
disposições dela própria e da legislação estadual. Cabe, portanto, 
ação parlamentar nesse sentido, que deverá ser subsidiada por fórum 
técnico, com amplo debate com entidades desportivas, associações e 
representantes de órgãos do Poder Executivo e da comunidade. 

Considerando a relevância do tema para a sociedade, mas sem a 
pretensão de constituir o sistema estadual de desporto, 
apresentamos, a seguir, o Substitutivo n° 1, que institui a política 
estadual de desporto e dispõe sobre as diretrizes a serem 
observadas. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.168/2003 
na forma do seguinte Substitutivo n° 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Institui a política estadual de desporto. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a política estadual de desporto com o objetivo 

de promover, estimular, orientar e apoiar práticas desportivas formais 
e não formais. 

§ 1 o - A prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e 
internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada 
modalidade. 

§ 2° - A prática desportiva não formal é caracterizada pela liberdade 
lúdica de seus praticantes. 
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Art. 2° - A política estadual de desportos observará as seguintes 

diretrizes: 
I - tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não 

profissional; 
11 - proteção e incentivo preferencial às manifestações desportivas 

de criação mineira; 
111 - destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 

desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de 
alto rendimento; 

IV - liberdade na prática do desporto, de acordo com a capacidade e 
o interesse de cada um; 

V - garantia das condições de acesso às atividades desportivas sem 
distinções ou discriminações; 

VI - valorização dos efeitos educativos e dos relacionados com a 
cidadania e o desenvolvimento físico e moral decorrentes da prática 
desportiva; 

Vil - garantia de segurança ao praticante de qualquer modalidade 
desportiva, quanto a suas integridades fisica, mental e sensorial; 

VIII - reserva de local destinado a práticas esportivas e recreativas 
nas instituições escolares públicas e nas áreas comunitárias; 

IX- incentivo à pesquisa no campo do desporto formal e não formal; 
X - estabelecimento de intercâmbio com instituições nacionais e 

internacionais para a realização de estágios e cursos de 
aprimoramento; 

XI - apoio à criação de núcleos esportivos para a formação de 
atletas e equipes de diferentes modalidades esportivas; 

XII - garantia de condições para a prática do desporto formal e não 
formal ao portador de deficiência; 

XIII - valorização, na gestão desportiva, da transparência financeira 
e administrativa, da moralidade e da responsabilidade social de seus 
dirigentes. 

§ 1 o - O desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e 
em formas assistemáticas de educação, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o 
exercício da cidadania e a prática do lazer. 

§ 2° - O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado: 
I - de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada 
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em contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de 
prática desportiva; 

11 -de modo não profissional, caracterizado pela liberdade de prática 
e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o 
recebimento de incentivos materiais e de patrocínio. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonardo 

Moreira - Biel Rocha - Gustavo Valadares - Leonídio Bouças - Olinto 
Godinho. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.186/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Célio Moreira, 
tem como objetivo obrigar os estabelecimentos que menciona a 
instalar cadeiras especiais, destinadas a pessoas obesas. 

Publicada em 23/10/2003 no "Diário do Legislativo", foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos 
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber 
parecer. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, 
cabe-nos examinar a matéria quanto a sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe objetiva minimizar o desconforto causado 

às pessoas obesas quando necessitam utilizar-se de assentos 
comuns. Para essa situação, que acaba por causar inquestionáveis 
constrangimentos a essas pessoas, busca-se uma solução. Além 
disso, o desconforto no assento poderá agravar ainda mais a saúde 
do obeso. 

A primeira questão trata da competência do Estado para legislar 
sobre essa matéria. O tema diz respeito tanto a uma relação de 
consumo quanto à saúde. No caso da relação de consumo, a 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal 
para disciplinar a matéria figura no art. 24, V, da Constituição Federal. 
Outrossim, o mesmo artigo, em seus incisos XII e XIV, legitima a ação 
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da saúde bem como da 
portadoras de deficiência, 

O art. 4° da Lei Federal no 8.078, de 11/9/90, que contém o Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor, estabelece que a política 
nacional de relações de consumo deverá ser norteada com o fim de 
proteger a dignidade, a saúde e a segurança do cidadão. Já a Lei 
Federal no 8.080, de 19/9/90, que contém a Lei Orgânica da Saúde, 
preceitua o seguinte: 

"Art. 2° - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1 o - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 
e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 2° - O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade. 

Art. 3° - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e econômica do País. 

Parágrafo único - Dizem respeito também à saúde as ações que, por 
força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas 
e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social". 

Assim sendo, o poder público deve assegurar as mínimas condições 
de saúde. Diante disso, não há óbice à tramitação do projeto nesta 
Casa. Entretanto, devido a imperfeições técnicas, apresentamos, na 
conclusão deste parecer, o Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Com base nas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.186/2003 na 
forma do seguinte Substitutivo n° 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Torna obrigatória a oferta de assentos especiais para pessoas 

obesas nos estabelecimentos que menciona. 

/ 
:/ 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigatória a oferta de assentos especiais para pessoas 

obesas em cinemas, teatros, restaurantes, instituições bancárias, 
auditórios, estádios e nos demais estabelecimentos a que o público 
tenha acesso livremente ou mediante pagamento. 

Parágrafo único - O percentual mínimo de assentos especiais para 
pessoas obesas será estabelecido em regulamento. 

Art. 2° - Na hipótese de cobrança de entrada, é vedada a cobrança 
de valor adicional pela utilização dos assentos de que trata esta lei. 

Art. 3° - Quando se configurar relação de consumo, o 
descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às 
penalidades previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 
1990. 

Art. 4 o - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e vinte 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, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio 

Bouças - Biel Rocha - Leonardo Moreira - Olinto Godinho - Gustavo 
Valadares. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.200/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa 
por meio da Mensagem no 120/2003, o projeto de lei em epígrafe 
altera o art. 85 da Lei n° 13.317, de 24/9/99. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 30/10/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde para 
receber parecer. 

Preliminarmente, compete a esta Comissão emitir parecer sobre a 
matéria, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame pretende alterar o "caput" do art. 85 da Lei no 

13.317, de 24/9/99, que contém o Código de Saúde do Estado de 
Minas Gerais. 
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Esse dispositivo legal dispõe sobre a expedição do alvará 

sanitário, com validade para o ano de seu exercício, renovável por 
períodos iguais e sucessivos, devendo sua renovação ser requerida, 
no mínimo, 120 dias antes do término de sua vigência. Trata-se de 
documento de obtenção obrigatória para estabelecimentos sujeitos ao 
controle e à fiscalização sanitária. 

A proposição do Executivo estabelece o prazo de validade de um 
ano para o alvará, contado da data de sua emissão, devendo a 
renovação ser requerida com antecedência mínima de 120 dias em 
relação ao término de sua vigência. 

A alteração pretendida é necessária para aperfeiçoar a emissão 
desse documento, fundamental para o controle de estabelecimentos 
que atuam na área de saúde. 

Na sistemática em vigor, a validade do alvará expira com o término 
do ano civil, independentemente da data em que tenha sido 
concedido. 

Do ponto de vista do direito administrativo, o poder de polícia, 
quando exercido por meio de ato autorizativo - como a concessão da 
habilitação de motorista -, deve fixar o prazo de validade de maneira 
uniforme. Quando o estabelecimento do prazo de validade de licenças 
não segue essa diretriz, a legislação que regula o ato contraria o 
princípio da razoabilidade. 

A necessidade de produção de nova lei para corrigir a mencionada 
irregularidade do Código de Saúde decorre do princípio do paralelismo 
das formas e da hierarquia das leis. 

Por fim, observamos que a iniciativa legislativa do Executivo 
encontra-se amparada no "caput" do art. 65 da Constituição do 
Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1 .200/2003. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio 

Bouças - Gustavo Valadares - Biel Rocha - Leonardo Moreira - Olinto 
Godinho. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
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COMUNICAÇÃO 

- A Sra. Presidente despachou, em 21/11/2003, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, informando que estará 
ausente do País no período de 23 a 29/11/2003. (- Ciente. Publique-
se.) 




