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MESA DA ASSEMBLÉIA 

Deputado Mauri Torres - Presidente 

Deputado Rêmo/o Alo i se - 1 g_ Vice-Presidente 

Deputado A de/mo Carneiro Leão - 2g-Vice-Presidente 

Deputado Dilzon Melo - 3g-Vice-Presidente 
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Eduardo Vieira Moreira 
Secretário-Geral da Mesa 
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Antônio Carlos Andrada 
Bonifácio Mourão 
Dalmo Ribeiro Silva 
Djalma Diniz 
Domingos Sávio 
Ermano Batista 
Fahim Sawan 

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

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB 

Adalclever Lopes 
Antônio Andrade 
Antônio Júlio 
Chico Rafael 

Gilberto Abramo 
lvair Nogueira 
José Henrique 
Leonardo Quintão 

Partido Democrático Trabalhista - PDT 

Alencar da Silveira Jr. 
Carlos Pimenta 
Doutor Ronaldo 

Sargento Rodrigues 
Sebastião Helvécio 

Partido da Frente Liberal - PFL 

Doutor Viana 
Elmiro Nascimento 
Gustavo Valadares 

Paulo César 
Sebastião Navarro Vieira 



Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 

Alberto Bejani 
Arlen Santiago 
Dilzon Melo 

Fábio Avelar 
Leonídio Bouças 
Lúcia Pacífico 

Partido dos Trabalhadores - PT 

Adelmo Carneiro Leão 
André Quintão 
Biel Rocha 
Cecília Ferramenta 
Chico Simões 
Durval Ângelo 
Laudelino Augusto 
Maria José Haueisen 

Antônio Genaro 
Célio Moreira 
Dinis Pinheiro 
lrani Barbosa 
João Bitar 
Jayro Lessa 

Maria Te reza Lara 
Marília Campos 
Padre João 
Ricardo Duarte 
Roberto Carvalho 
Rogério Correia 
Welinton Prado 

Partido Liberal - PL 

Leonardo Moreira 
Márcio Passos 
Pastor George 
Rêmolo Aloise 
Roberto Ramos 

Partido Progressista - PP 



Alberto Pinto Coelho 
Dimas Fabiano 

Paulo Piau 
Pinduca Ferreira 

Gil Pereira 

Partido Popular Socialista - PPS 

Neider Moreira 
Wanderley Ávila 

Partido Socialista Brasileiro - PSB 

Mauro Lobo 
Miguel Martini 

Partido Comunista do Brasil - PC do B 

Jô Moraes 

COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

EFETIVOS 
Deputado Domingos Sávio 
Deputado Paulo Piau 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
Deputado Fábio Avelar 

BPSP 
pp 
BPSP 
BPSP 
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Deputada Jô Moraes 
Deputado Leonardo Quintão 
Deputado Dinis Pinheiro 

SUPLENTES 

Bloco PT /PC do B 
PMDB 
PL 

Deputado Sargento Rodrigues BPSP 
Deputado Alberto Pinto Coelho PP 
Deputado Alencar da Silveira Júnior BPSP 
Deputado Olinto Godinho BPSP 
Deputado Roberto Carvalho Bloco PT/ PC do B 
Deputada José Henrique PMDB 
Deputado Leonardo Moreira PL 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

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

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

PL 
PFL 
BPSP 
Bloco PT /PC do B 
pp 

PL 
PFL 
BPSP 
Bloco PT /PC do B 
pp 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

EFETIVOS 
Deputado Bonifácio Mourão 
Deputado Gilberto Abramo 

BPSP 
PMDB 



Deputado Ermano Batista 
Deputado Leonídio Bouças 
Deputado Durval Ângelo 
Deputado Leonardo Moreira 
Deputado Gustavo Valadares 

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

BPSP 
BPSP 
Bloco PT/PC do B 
PL 
PFL 

BPSP 
PMDB 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT/ PC do B 
PL 
PFL 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 

EFETIVOS 
Deputada Lúcia Pacífico 
Deputada Vanessa Lucas 
Deputada Maria Te reza Lara 
Deputado lrani Barbosa 
Deputado Antônio Júlio 

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

BPSP 
BPSP 
Bloco PT /PC do B 
PL 
PMDB 

BPSP 
BPSP 
Bloco PT /PC do B 
PL 
PMDB 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
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EFETIVOS 
Deputado Durval Ângelo 
Deputado Roberto Ramos 
Deputado Mauro Lobo 
Deputado Biel Rocha 
Deputado Gilberto Abramo 

SUPLENTES 
Deputada Marília Campos 
Deputado Sidinho do Ferrotaco 
Deputado Fahim Sawan 
Deputado Roberto Carvalho 
Deputado Leonardo Quintão 

Bloco PT/PC do B 
PL 
BPSP 
Bloco PT/PC do B 
PMDB 

Bloco PT /PC do B 
PSDB 
BPSP 
Bloco PT /PC do B 
PMDB 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

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

SUPLENTES 
Deputado José Henrique 
Deputado Dalmo Abeiro Silva 
Deputado Arlen Santiago 
Deputada Maria Tereza Lara 
Deputado Alberto Bejani 

PMDB 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT /PC do B 
PSDB 

PMDB 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT/PC do B 
PTB 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 



EFETIVOS 
Deputado Ermano Batista 
Deputado Jayro Lessa 
Deputado Mauro Lobo 
Deputado Sebastião Helvécio 
Deputado Chico Simões 
Deputado José Henrique 
Deputado Doutor Viana 

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

BPSP 
PL 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT/PC do B 
PMDB 
PFL 

BPSP 
PSDB 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT/PC do B 
PMDB 
PFL 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

EFETIVOS 
Deputado Maria José Haueisen 
Deputado Doutor Ronaldo 
Deputado Fábio A velar 
Deputado José Milton 
Deputado Leonardo Quintão 

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

Bloco PT/PC do B 
BPSP 
BPSP 
PSDB 
PMDB 

Bloco PT/PC do B 
BPSP 
BPSP 
PL 
PMDB 



COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR 

EFETIVOS 
Deputado André Quintão 
Deputado Gustavo Valadares 
Deputado Mauro Lobo 
Deputado João Bittar 
Deputado Leonardo Quintão 

SUPLENTES 

Deputada Jô Moraes 
Deputada Lúcia Pacífico 
Deputado Olinto Godinho 
Deputado Márcio Passos 
Deputado lvair Nogueira 

Bloco PT /PcdoB 
PFL 
BPSP 
PL 
PMDB 

Bloco PT /PCdoB 
BPSP 
BPSP 
PL 
PMDB 

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

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

SUPLENTES 
Deputado Paulo Piau 
Deputada Maria José Haueisen 
Deputada Ana Maria Resende 
Deputado João Bittar 
Deputado Gustavo Valadares 

pp 
Bloco PT/PC do B 
BPSP 
PL 
PFL 

pp 
Bloco PT /PC do B 
BPSP 
PL 
PFL 



COMISSÃO DE REDAÇÃO 

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

SUPLENTES 
Deputado Fahim Sawan 
Deputado Durval Ãngelo 
Deputado Doutor Ronaldo 
Deputado I rani Barbosa 
Deputado Gil Pereira 

BPSP 
Bloco PT/PC do B 
BPSP 
PL 
pp 

BPSP 
Bloco PT /PCdoB 
BPSP 
PL 
pp 

COMISSÃO DE SAÚDE 

EFETIVOS 
Deputado Ricardo Duarte 
Deputado Fahim Sawan 
Deputado Carlos Pimenta 
Deputado Neider Moreira 
Deputado Célio Moreira 

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

Bloco PT /PC do B 
BPSP 
BPSP 
BPSP 
PL 

Bloco PT/PC do B 
BPSP 
BPSP 
BPSP 
PL 



COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

EFETIVOS 
Deputado Sargento Rodrigues 
Deputado Alberto Bejani 
Deputado Leonardo Moreira 
Deputado Zé Maia 
Deputado Rogério Correia 

SUPLENTES 

Deputado Arlen Santiago 
Deputado Márcio Passos 
Deputado Mauro Lobo 
Deputado Olinto Godinho 
Deputado Biel Rocha 

BPSP 
PTB 
PL 
BPSP 
Bloco PT/PC do B 

BPSP 
PL 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT /PC do B 

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO 
SOCIAL 

EFETIVOS 

Deputado Alberto Bejani 
Deputada Marília Campos 
Deputado Alencar da Silveira Jr. 
Deputado André Quintão 
Deputado Elmiro Nascimento 

SUPLENTES 

Deputado Márcio Passos 
Deputada Maria José Haueisen 
Deputada Ana Maria Resende 
Deputado Padre João 

PTB 
Bloco PT/PC do B 
BPSP 
Bloco PT /PC do B 
PFL 

PL 
Bloco PT /PC do B 
BPSP 
Bloco PT /PC do B 
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Deputado Gustavo Valadares PFL 

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS 
PÚBLICAS 

EFETIVOS 

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

SUPLENTES 

Deputado Sidinho do Ferrotaco 
Deputado Antônio Carlos Andrada 
Deputada Cecília Ferramenta 
Deputado lvair Nogueira 
Deputado Paulo Piau 

PL 
BPSP 
Bloco PT/PC do B 
PMDB 
pp 

PSDB 
BPSP 
Bloco PT/PC do B 
PMDB 
pp 

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

EFETIVOS 

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

SUPLENTES 

PFL 
BPSP 
Bloco PT/PC do B 
PL 
PMDB 



Deputado Elmiro Nascimento 
Deputado Alencar da Silveira Jr. 
Deputado Laudelino Augusto 
Deputado Antônio Genaro 
Deputado lvair Nogueira 

PFL 
BPSP 
Bloco PT/PC doB 
PL 
PMDB 



ÍNDICE CRONOLÓGICO 

OUTUBRO 

Data da Número Tipo Data da Página 
Reunião Publicação 

29.4.2003 1a Especial da Comissão 3 .10.2003 138 
Especial para Emitir 

Parecer sobre a 
Proposta de Emenda 

à Constituição N° 
29/2003 

21 .5.2003 18 Especial da Comissão 2.10.2003 92 
Especial para Emitir 

parecer sobre a 
Proposta de Emenda 

à Constituição N° 
44/2003 

10.6.2003 28 Extraordinária da 18.10.2003 924 
Comissão Especial 
para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição N° 

24/2003 
18.6.2003 38 Extraordinária da 29.10.2003 1651 

Comissão Especial do 
Tribunal de Contas 

19.8.2003 18 Especial da Comissão 2 .10 .2003 93 
Especial para Apreciar 

a Proposta de 
Emenda à 

Constituição N° 
35/2003 

19.8.2003 18 Especial da Comissão 17.10.2003 845 
Especial para Emitir 

Parecer sobre a 
Proposta de Emenda 

à Constituição N° 
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53/2003 
20.8.2003 1a Especial da Comissão 22.10.2003 1072 

Especial para Emitir 
Parecer sobre a 

Proposta de Emenda 
à Constituição N° 

54/2003 
27.8.2003 1a Especial da Comissão 18.10.2003 928 

Especial para Emitir 
Parecer sobre a 

Proposta de Emenda 
à Constituição N° 

55/2003 
3.9.2003 1a Extraordinária da 7.10.2003 280 

Comissão Especial 
para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição N° 

52/2003 
16.9.2003 3a Extraordinária da 4 .10.2003 206 

Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar 

17.9.2003 1a Ordinária da 4 .10.2003 207 
Comissão Especial da 
Santa Casa de Belo 

Horizonte 
17.9.2003 20a Ordinária da 7.10.2003 280 

Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária 
18.9.2003 2a Ordinária da 1°.10.2003 1 

Comissão Especial da 
Cafeicultura Mineira 

19.9.2003 1a Extraordinária da 11 .10.2003 594 
Comissão de 

Participação Popular 
23.9.2003 16a Ordinária da 1°.10.2003 3 
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Comissão de 
Segurança Pública 

23.9.2003 21 a Ordinária da 2.10.2003 94 
Comissão do 
Trabalho, de 

Previdência e da Ação 
Social 

23.9.2003 21 8 Ordinária da 2.10.2003 95 
Comissão de 
Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas 

23.9.2003 208 Ordinária da 2.10.2003 96 
Comissão de Política 

Agropecuária e 
Agroindustrial 

23.9.2003 1a Ordinária da 2.10.2003 97 
Comissão Especial do 

Anel Rodoviário 
23.9.2003 3a Extraordinária da 3.10.2003 139 

Comissão Especial da 
UEMG 

23.9.2003 1a Especial da Comissão 3.10.2003 140 
Especial para Emitir 

Parecer sobre a 
Proposta de Emenda 

à Constituição N° 
56/2003 

24.9.2003 208 Ordinária da 1°.10.2003 3 
Comissão de 

Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia 

24.9 .2003 208 Extraordinária da 1°. 10.2003 5 
Comissão de 

Administração Pública 
24.9.2003 21 8 Ordinária da 2.10.2003 98 

Comissão de Defesa 
do Consumidor e do 

Contribuinte 
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24.9.2003 21 3 Ordinária da 2.10.2003 99 
Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 
Orçamentária 

24.9.2003 153 Ordinária da 2.10.2003 101 
Comissão de Direitos 

Humanos 
24.9.2003 3a Ordinária da 3.10.2003 141 

Comissão Especial da 
E~Qansão do Metrô 

24.9.2003 4a Ordinária da 3.10.2003 141 
Comissão Especial do 

Transporte de 
Automóveis 

24.9.2003 243 Ordinária da 10.10.2003 528 
Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio 

25.9.2003 223 Ordinária da 1°.10.2003 6 
Comissão de Saúde 

25.9.2003 1]3 Ordinária da 2.10.2003 103 
Comissão de 

Assuntos Municipais e 1 

Regionalização 
25.9.2003 3a Ordinária da 4 .10.2003 208 

Comissão Especial da 
Cafeicultura Mineira 

25.9.2003 178 Ordinária da 4 .10.2003 210 
Comissão de 

Constituição e Justiça 
26.9.2003 9a Extraordinária da 2 .10.2003 105 

Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos 

Naturais 
29.9.2003 Debates 1°.10.2003 1 
29.9.2003 2a Extraordinária da 2 .10.2003 105 

Comissão de 
Educação, Cultura, 
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Ciência e Tecnologia 
30.9.2003 soa Ordinária 2.10.2003 22 
30.9.2003 21a Ordinária da 3.10.2003 143 

Comissão de Política 
Agropecuária e 
Agroindustrial 

30.9.2003 17a Ordinária da 4.10.2003 212 
Comissão de 

Segurança Pública 
30.9.2003 18a Ordinária da 4 .10.2003 213 

Comissão de 
Administração Pública 

30.9.2003 88 Extraordinária da 7.10.2003 282 
Comissão de Saúde 

30.9.2003 18a Ordinária da 9.10.2003 431 
Comissão de 

Assuntos Municipais e 
Regionalização 

30.9.2003 22a Ordinária da 9.10.2003 432 
Comissão de 
Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas 

30.9.2003 228 Ordinária da 9.10.2003 434 
Comissão do Trabalho 

da Previdência e da 
Ação Social 

30.9.2003 2a Ordinária da 9.10.2003 435 
Comissão Especial do 

Anel Rodoviário 
1°.10.2003 81 a Ordinária 3.10.2003 111 
1°.10.2003 23a Ordinária da 3.10.2003 145 

Comissão de Direitos 
Humanos 

1°.10.2003 308 Extraordinária da 4 .10.2003 215 
Comissão de 

Constituição e Justiça 
1°.10.2003 23a Ordinária da 9.10.2003 436 
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Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos 

Naturais 
1°.10.2003 21a Ordinária da 9.10.2003 437 

Comissão de 
Educação, Cultura, 

Ciência e T ecnolog_ia 
1°.10.2003 22a Ordinária da 9.10.2003 438 

Comissão de Defesa 
do Consumidor e do 

Contribuinte 
1°.10.2003 3a Extraordinária da 9.10.2003 440 

Comissão de Política 
Agropecuária e 
A_groindustrial 

1°.10.2003 22a Ordinária da 10.10.2003 529 
Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária 
1°.10.2003 4a Ordinária da 10.10.2003 531 

Comissão Especial da 
Ex_gansão do Metrô 

1°.10.2003 5a Ordinária da 10.10.2003 532 
Comissão Especial do 

Transporte de 
Automóveis 

1°.10.2003 2a Ordinária da 18.10.2003 929 
Comissão Especial da 
Santa Casa de Belo 

Horizonte 
2 .10.2003 82a Ordinária 4.10.2003 182 
2.10.2003 22a Especial 8 .10.2003 326 
2 .10.2003 16a Extraordinária da 9.10.2003 440 

Comissão de Direitos 
Humanos 

2.10.2003 21 a Extraordinária da 9 .10.2003 441 
Comissão de 
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Administração Pública 
2.10.2003 9a Extraordinária da 10.10.2003 533 

Comissão de Saúde 
2.10.2003 188 Ordinária da 10.10.2003 534 

Comissão de 
Constituição e Justiça 

2.10.2003 198 Extraordinária da 10.10.2003 536 
Comissão de 

Segurança Pública 
2.10.2003 4a Ordinária da 11 .10.2003 597 

Comissão Especial da 
Cafeicultura Mineira 

2.10.2003 48 Extraordinária da 22.10.2003 1072 
Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar 

3.10.2003 Debates 4.10.2003 205 
3.10.2003 2a Extraordinária da 24.10.2003 1272 

Comissão Especial 
para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição N° 

52/2003 I 

6.10.2003 Debates 8.10.2003 326 
6.10.2003 88 Extraordiária da 8.10.2003 377 

Comissão de 
Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas 

7.10.2003 838 Ordinária 9.10.2003 382 
7.10.2003 9a Extraordinária da 9.10.2003 442 

Comissão de 
Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas 

7.10.2003 1]8 Extraordinária da 9.10.2003 443 
Comissão de Direitos 

Humanos 
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7.10.2003 568 Extraordinária 10.10.2003 524 
7.10.2003 188 Ordinária da 10.10.2003 537 

Comissão de 
Segurança Pública 

7.10.2003 238 Ordinária da 11 .10.2003 595 
Comissão de 
Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas 

7.10.2003 1a Especial da Comissão 17.10.2003 846 
Especial para Emitir 

Parecer sobre a 
Indicação do Titular do 

IPSEMG 
7.10.2003 198 Ordinária da 17.10.2003 846 

Comissão de \ 

Administração Pública 
7.10.2003 238 Ordinária da 17.10.2003 847 

Comissão do 
Trabalho, da 

Previdência e da Ação 
Social 

7.10.2003 198 Ordinária da 18.10.2003 925 
Comissão de 

Assuntos Municipais e 
Regionalização 

7.10.2003 228 Ordinária da 18.10.2003 926 
Comissão de Pol ítica 

Agropecuária e 
Agroindustrial 

7.10.2003 3a Ordinária da 18.10.2003 927 
Comissão Especial do 

Anel Rodoviário 
7.10.2003 1a Especial da Comissão 29.10.2003 1507 

Especial para Emitir 
Parecer sobre a 

Proposta de Emenda 
à Constituição N° 

57/2003 
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a.10.2003 a4a Ordinária 10.10.2003 47a 
a.10.2003 248 Ordinária da 10.10.2003 S3a 

Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos 

Naturais 
a.10.2003 228 Ordinária da 10.10.2003 S39 

Comissão de 
Educação, Cultura, 

Ciência e Tecnologia 
a.10.2003 248 Ordinária da 11 .10.2003 S96 

Comissão de Direitos 
Humanos 

a.10.2003 238 Ordinária da 11.10.2003 S9a 
Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária 
a.10.2003 208 Extraordinária da 1a.10.2003 930 

Comissão de 
Segurança Pública 

a.10.2003 2S8 Ordinária da 1a.10.2003 931 
Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio 

a.10.2003 238 Ordinária da 29.10.2003 1S12 
Comissão de Defesa 
do Consumidor e do 

Contribuinte 
9.10.2003 asa Ordinária 11 .10.2003 S6a 
9.10.2003 238 Especial 16.10.2003 72S 
9.10.2003 1a8 Extraordinária da 16.10.2003 790 

Comissão de Direitos 
Humanos 

9.10.2003 Evento Realizado na 1a.10.2003 909 
asa Reunião Ordinária 

9.10.2003 198 Ordinária da 1a.10.2003 933 
Comissão de 

constituição e Justiça 
9.10.2003 sa Ordinária da 1a.10.2003 93S 
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Comissão Especial da 
Cafeicultura Mineira 

9 .10.2003 10a Extraordinária da 18.10.2003 937 
Comissão de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais 

9.10.2003 3a Extraordinária da 18.10.2003 938 
Comissão de 

Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia 

9.10.2003 198 Extraordinária da 18.10.2003 939 
Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária 
9.10.2003 108 Extraordinária da 21 .10.2003 1050 

Comissão de 
Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas 

9 .10.2003 238 Ordinária da 22.10.2003 1073 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1° DE OUTUBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 29/9/2003 
Presidência do Deputado Laudelino Augusto 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Rêmolo Aloise - Djalma Diniz - Elmiro Nascimento - Laudelino 

Augusto - Sebastião Helvécio. 
Falta de Quórum 

O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - Às 20h15min, a 
lista de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 
quórum, e convoca os Deputados para a reunião extraordinária de 
amanhã, dia 30, 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.). 

ATA DA 28 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 
CAFEICULTURA MINEIRA, EM 18/9/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Paulo Piau, Laudelino Augusto, Dalmo Ribeiro Silva, José Henrique e 
Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão. 
Registra-se também, a presença dos Deputados Domingos Sávio e 
Doutor Viana. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Paulo Piau, 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 ouvir os seguintes convidados: Srs. Afonso 
Damásio Soares, Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, 
representado pelo Sr. Marcos Antônio Fabri Júnior, Coordenador da 
EMATER de Lavras; Célio Gomes Floriani , Presidente da Companhia 
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2 
de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais- CASEMG -; Prof. 
Evaldo Ferreira Vilela, Reitor da Universidade Federal de Viçosa -
UFV -, representado pelo Prof. Alberto Martins Rezende; Prof. Antônio 
Nazareno Guimarães Mendes, Vice-Reitor da Universidade Federal de 
Lavras - UFLA -, representado pelo Prof. Adjunto Rubens José 
Guimarães; e Breno Pereira de Mesquita e José Peres Romêro, 
respectivamente, Presidente da Comissão Técnica de Café da 
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais -
FAEMG - e Cafeicultor do Município de Ouro Fino, que não 
compareceram. A Presidência informa que, conforme requerimento 
aprovado por esta Comissão, terão assento permanente nas reuniões 
representantes das seguintes entidades: EMATER, FAEMG, FIEMG, 
FETAEMG, Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos e 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. A seguir, 
registra-se a presença dos Srs. Eng0 Rodrigo de Almeida Pontes, 
Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos - SMEA 
- e Técnico do Setor de Café; e João Roberto Puliti , Diretor da 
FAEMG. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se 
à 3a 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 Domingos Sávio, 
em que solicita se peça ao Secretário de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento a realização de convênio com o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que se promova o 
cadastramento do agronegócio do café no Estado; desta Comissão 
(2), solicitando a realização de audiências públicas com 
representantes de órgãos e entidades ligados à cafeicultura, conforme 
programação anexa; e solicitando a realização de audiências públicas 
em cidades localizadas nas principais regiões produtoras de café no 
Estado: Machado, Monte Carmelo, Capelinha e Manhuaçu. A 
Comissão deliberou que as reuniões ordinárias serão realizadas todas 
as quintas-feiras, às 9h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados e parlamentares, 
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003. 
Paulo Piau, Presidente - Laudelino Augusto - Dalmo Ribeiro Silva -

José Henrique - Luiz Humberto Carneiro. 
ATA DA 168 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 23/9/2003 
Às 1 Oh05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Zé Maia, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de 
interesse da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. 
Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo, em que informa 
sobre a divulgação dos Conselhos de Segurança Pública nas ações 
de publicidade do Governo, conforme publicado no "Diário do 
Legislativo" de 19/9/2003. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos do 
Deputados Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada 
audiência pública da Comissão no Município de Contagem para tratar 
dos elevados índices de criminalidade e da insegurança na cidade 
com os convidados que menciona; do Deputado Alberto Bejani em 
que solicita seja convocado o Delegado Antônio Garcia de Freitas, da 
78 Delegacia Regional de Juiz de Fora, para prestar informações 
sobre a morte do menor Lucas Ribeiro, ocorrida nas dependências do 
CERESP desse município no último dia 21 de setembro. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia. 

ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 24/9/2003 
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Às 9h41 min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Adalclever Lopes, Dalmo Ribeiro Silva e Leonídio Bouças, membros 
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, Maria José Haueisen, Maria Tereza Lara e 
Paulo Piau. 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 debater o 
desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica no Estado e 
solicita ao Deputado Leonídio Bouças que leia a seguinte 
correspondência: ofício de servidores do Município de ltabira, 
solicitando a inclusão da gratificação de 1 O% aos portadores de curso 
de pós-graduação que ocupam cargos comissionados, nos termos do 
art. 151 da Lei n° 7.109 e do art. 67 da Lei no 11 .050; e carta da Sra. 
Odete Maciel Fiamoncini, solicitando revisão da sua situação 
funcional , em virtude da Emenda à Constituição n° 20, de 16/12/98. O 
Presidente no dia 17/9/2003, avocou a si a relataria do Projeto de Lei 
no 378/2003 e, no dia 19/9/2003, designou o Deputado Weliton Prado 
para relatar o Projeto de Lei n° 473/2003. O Presidente destina essa 
parte da reunião a ouvir as seguintes pessoas, que são convidadas a 
tomar assento à mesa: Srs. Jacques Schwartzman, Secretário Adjunto 
de Estado de Ciência e Tecnologia; Antônio Cândido Martins Borges, 
Secretário Adjunto de Estado da Agricultura; José Geraldo de Freitas 
Drumond, Presidente da FAPEMIG; Evaldo Ferreira Vilela, Reitor da 
Universidade Federal de Viçosa; Ênio Candotti, Presidente da SBPC; 
José Aurélio Garcia Bergman, representante do Fórum Mineiro de 
Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições Públicas 
de Ensino Superior; Luciano Rezende Moreira, Presidente da 
Associação Nacional dos Pós-Graduandos. O Presidente concede a 
palavra ao Deputado Paulo Piau, 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, o Presidente 
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. 

Caratinga, 29 de setembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Chico Simões. 
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ATA DA 208 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 24/9/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau, Fábio Avelar e 
Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Leonídio Bouças e Paulo Cesar. 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Domingos 
Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Leonardo Quintão, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a debater o cronograma de instalação do serviço 
de telefonia móvel nos municípios mineiros ainda não atendidos por 
esse serviço. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os 
convidados. Registra-se a presença dos Srs. Geraldo Magela Elói, 
Prefeito Municipal de Wenceslau Braz, representando o Presidente da 
AMASP; Adolfo Andrade Brandão, Prefeito Municipal de Bom 
Repouso, representando a AMESP; Expedito Correa Beraldo, Prefeito 
Municipal de Delfim Moreira; Antônio Pereira Santos, Prefeito 
Municipal de Bueno Brandão; José Carlos Ribeiro, Vereador do 
Município de Marmelópolis; Lucinéia Araújo, representando dez 
municípios do Circuito Turístico Serras Verdes; José Maria Lanna, 
Diretor de Operações e Expansão da Telemig Celular; Antônio Carlos 
Drumond Filho, Diretor de Relações Institucionais da Telemig Celular; 
Eliane Alvares, Gerente de Assuntos Coorporativos da Tim, 
representando Catello de ludicibus, Presidente da Tim Maxitel; Adauto 
Caetano, representando Luiz Gonzaga Leal , Diretor Regional da Oi 
em Minas Gerais, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida 
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a finalidade da reun1ao, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Jô Moraes -

Fábio Avelar. 
ATA DA 228 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM 

25/9/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ricardo Duarte e Célio Moreira, membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados André Quintão, Márcio 
Passos e Maria José Haueisen. O Presidente, Deputado Ricardo 
Duarte, 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 averiguar a situação em que se encontra o prédio de um hospital 
regional construído com finalidade social , no Município de Almenara, 
que reverteu em centro administrativo, que abriga vários órgãos 
municipais, estaduais e federais. O Presidente designa como relatores 
os parlamentares citados a seguir: Deputado Célio Moreira como 
relator do Projeto de Lei n° 708/2003, no 1 o turno, e Deputado Carlos 
Pimenta como relator do Projeto de Lei no 771 /2003, no 1 o turno. A 
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os seguintes 
convidados: Srs. Manoel Francisco Alves Silva, Prefeito Municipal de 
Almenara; Aelson Ferreira Prates, Secretário Municipal de Saúde de 
Almenara; Arnaldo Pereira Silva, Médico; Vereador Exupério Ferreira 
Pires, Presidente da Câmara Municipal de Almenara; João Batista da 
Silva, Chefe do Serviço de Auditoria do Ministério da Saúde-MG; 
William Rafael da Silva, Técnico do Ministério da Saúde-MG; Chauer 
Chequer Filho, ex-Prefeito Municipal de Almenara, e Antenor Sena 
Aquino, ex-Presidente do PT de Almenara, os quais são convidados a 
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Márcio Passos, 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 
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dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 30/9/2003, às 
9h30min, com a finalidade de se apreciarem as matérias constantes 
na pauta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente- Fahim Sawan - Carlos Pimenta- Dalmo 

Ribeiro Silva - Célio Moreira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 885/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em 
exame tem por escopo seja instituído o Dia Estadual do Defensor 
Público, a ser comemorado anualmente em 19 de maio. 

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda n° 1. 

Em prosseguimento à tramitação da matéria, vem ela agora a este 
órgão colegiado a fim de receber parecer de mérito, nos termos do art . 
102, I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Cabe esclarecer de pronto que a referida emenda, incidente sobre o 

art. 1 o, objetiva tão-só aprimorar o seu texto, de conformidade com a 
boa técnica legislativa, pelo que somos favoráveis ao seu acato. 

Quanto ao exame de mérito, cumpre-nos dizer que o serviço 
prestado pelo Defensor Público é de alta relevância e de caráter 
essencial à função jurisdicional do Estado, responsável que é pela 
orientação jurídica e pela defesa, em todos os graus de jurisdição, 
daqueles que dele necessitam. 

Em nosso Estado, cerca de 440 desses servidores exercem em 
plenitude e com responsabilidade o papel de defender os interesses 
dos cidadãos mineiros, notadamente dos mais carentes. 

No que se refere à escolha do dia 19 de maio como a data da 
homenagem, lembramos que ela coincide com a da morte de Sto. Ivo, 
que é precisamente o patrono dos Defensores Públicos e também de 
todos aqueles que militam na área do direito. Não é por outra razão 
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Nada mais oportuno, portanto, que o poder público mineiro prestar 
essa justa homenagem a tão importante classe de profissionais. 

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

885/2003 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio 

Avelar- Jô Moraes. 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO No 35/2003 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, e tendo 

como primeiro signatário o Deputado Adelmo Carneiro Leão, a 
Proposta de Emenda à Constituição no 35/2003 modifica o art. 73 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 3/4/2003, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do 
disposto no art. 111, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta em exame tem por objetivo alterar a redação do "caput" 

do art. 73 da Carta Estadual, vazado nos seguintes termos: 
"Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei 

e eficaz". 
Propõe-se, em lugar da redação original, o seguinte texto: 
"Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei 

e ao Direito, eficiente e eficaz". 
Do cotejo entre os textos transcritos pode-se ver que a redação 

original consagra uma concepção de Direito marcada pelo legalismo 
estrito, quando na verdade o Direito se insere num complexo 
contextual que vai muito além da mera legalidade, compondo-se o 
ordenamento jurídico de um conjunto sistematizado de regras , 
princípios e valores. Desse modo, o poder público, no exercício de 
suas inúmeras e relevantes funções, acha-se adstrito não só à 
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legalidade estrita, mas também ao ordenamento jurídico como um 
todo, inclusive, e principalmente, as disposições jurídicas de cunho 
principiológico, cuja dimensão normativa há muito é reconhecida pela 
ciência do direito e mesmo pela prática jurisprudencial, apesar de os 
princípios não explicitarem, à maneira das regras, suas hipóteses de 
incidência. Daí, dizer-se que a lei não é sinônimo de Direito. 

Portanto, não basta um governo ser obediente à lei ; deve ser 
obediente também ao Direito, nos termos preconizados pela 
proposição em exame, mesmo porque, em muitas situações, a lei 
pode contrariar o Direito, como se dá nas hipóteses de leis declaradas 
inconstitucionais. 

Outrossim, a redação proposta fala em governo eficiente e eficaz. 
Nos termos da justificação que acompanha o projeto, "eficiência se 
refere a uma relação ótima entre bens e serviços produzidos e os 
recursos utilizados para produzi-los. Uma operação eficiente produz o 
máximo, tendo em vista um determinado volume de recursos, ou 
utiliza recursos mínimos na obtenção de dada qualidade e quantidade 
dos bens ou dos serviços produzidos. Eficácia, por seu turno, refere-
se à extensão na qual uma atividade (projeto ou programa) de 
governo atinge seus objetivos ou outros efeitos pretendidos". 

Trata-se de distinção relevante, em vista da qual se recomenda seja 
alterado o texto constitucional; todavia, a proposição merece reparos 
quanto à forma, com vistas à adequá-la à técnica legislativa, razão por 
que apresentamos o Substitutivo no 1, redigido ao final deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda 

à Constituição no 35/2003 na forma do seguinte Substitutivo no 1 . 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Dá nova redação ao "caput" do art. 73 da Constituição do Estado de 
Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O "caput'' do art. 73 da Constituição do Estado de Minas 

Gerais passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei 

e ao Direito, eficiente e eficaz.". 
Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Sala das Comissões, 30 de setembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Rogério 

Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 2/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

A proposição em análise, de autoria do Deputado Adelmo Carnei ro 
Leão, dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações 
de saúde no Estado e dá outras providências. 

A proposição recebeu a anexação do Projeto de Lei no 325/2003, de 
autoria do Deputado Leonardo Quintão, por tratarem de assuntos 
semelhantes. A medida obedece à Decisão Normativa da Presidência 
n° 12/2003, que trata da apreciação de proposições anexadas, 
segundo dispositivos do art. 173, do Regimento Interno. 

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade com as 
Emendas n°s 1 a 4, que apresentou. 

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, XI , 
"b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Apesar das garantias constitucionais e legais relativas à prestação 

de serviços de saúde, sabe-se que ainda há muito a ser conquistado 
nesse campo, que é, talvez, aquele em que o Estado mais fica em 
débito com o cidadão. 

Ao consolidar a legislação existente, explicitando-a em todas as 
facetas possíveis, o autor traz grande contribuição ao ordenamento 
jurídico estadual, acenando com melhor atendimento aos usuários da 
rede pública de saúde. 

Não raro, os usuários do sistema são desrespeitados e humilhados, 
sem nem mesmo ser ouvidos quanto às inquietações e às dúvidas 
sobre o tratamento a que são submetidos. Há casos em que pacientes 
passam, por exemplo, por tratamentos cirúrgicos, e nem sequer são 
informados sobre a retirada de órgãos, a colocação de próteses e 
outros procedimentos congêneres. 

Conquanto não se deva generalizar a má conduta de algumas 
instituições, vê-se como de grande utilidade a proposição em tela, 
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especialmente pelo detalhamento que faz dos direitos dos usuários, 
uma vez que os comandos constitucionais são genéricos, como 
convém ao texto da Lei Maior. Por outro lado, a Lei Federal no 8.080, 
de19/9/90, no seu art. 7°, também relaciona diretrizes e princípios para 
as ações e os serviços públicos de saúde, consagrando a 
universalidade de acesso, a integralidade de assistência, a 
preservação da autonomia dos usuários e o direito à informação às 
pessoas assistidas pelo sistema público. A mesma lei, no seu art. 15, 
V, prevê que a elaboração de normas técnicas, o estabelecimento dos 
padrões de qualidade e dos parâmetros de custos que caracterizam a 
assistência à saúde são atribuições comuns da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, em seu âmbito administrativo. 

Todos esses comandos jurídicos legitimam e justificam a proposição 
em tela, cujo fulcro é o esclarecimento das situações e das 
necessidades concretas que se apresentam aos usuários das 
mencionadas ações e serviços. 

À luz desses argumentos, entendemos ser oportuna a proposição 
em análise e recomendamos a sua aprovação com as Emendas nos 1 
a 4, propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, e com as 
alterações que apresentamos. 

À vista da complexidade do tema da proposição, entendemos ser 
necessário fazer-lhe alguns aperfeiçoamentos, com o fito de ajustá-la 
às possibilidades do SUS e compatibilizá-la com os comandos legais 
precedentes. 

Isso posto, encaminhamos as Emendas n°s 5 a 8 , assim justificadas: 
Emenda no 5: restringe o disposto na alínea "I" do inciso VI do art. 2°, 
especificando a natureza das informações às quais os usuários fazem 
jus; Emenda no 6: suprime a expressão "e internações" do inciso XIV 
do art. 2°, uma vez que o sistema público de saúde, nos casos de 
internação, só permite o acompanhamento aos idosos e às crianças; 
Emenda no 7: restringe a opção do paciente pelo local de morte, 
prevista no inciso XXII do art. 2°, aos casos em que este não esteja 
fazendo tratamento cuja interrupção venha a ocasionar o seu imediato 
falecimento. O Código de Ética Médica é claro em relação ao assunto: 

"Capítulo V - Relação com Pacientes e Familiares. 
É vedado ao médico: 
Art. 56 - Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente 
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sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo 
em caso de iminente perigo de vida". 

A opção pelo local de morte, desvinculada dessa restrição, pode 
caracterizar caso de eutanásia, o que a legislação brasileira não 
permite. 

Emenda n° 8: amplia o alcance da proposição e, por conseguinte, a 
eficácia da lei , propiciando-lhe maior visibilidade e tornando o seu 
conhecimento mais próximo dos beneficiários, nos locais e nos 
momentos em que util izam os serviços públicos de saúde. 

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

2/2003 com as Emendas n°S 1 a 4, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e as seguintes Emendas nos 5 a 8. 

EMENDA No 5 
Dê-se à alínea "I " do inciso VI do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ............ .... ................ . 
VI- ........... ....... ............... .. ..... . 
I - outras informações que julgar necessárias, relativas a seu quadro 

clfnico" . 
EMENDA N° 6 

Dê-se ao inciso XIV do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - .. .... ..... .. .............. ... . 
XIV- ser acompanhado nas consultas por pessoa por ele indicada". 

EMENDA N° 7 
Dê-se ao inciso XXII do art. 2° a seguinte redação: 
Art. 2° - ................................ . 
XXII - optar pelo local de morte, vedada a interrupção de terapia 

vital". 
EMENDA N° 8 

Acrescente-se onde convier: 
"Art . .... - Ficam todas as instituições que prestam serviços públicos 

de saúde no Estado obrigadas a afixar esta lei em local visível, em 
seus estabelecimentos.". 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Fahim Sawan - Carlos 

Pimenta - Célio Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 675/2003 



Comissão de Administração Pública 
Relatório 
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre aquisição de unidades habitacionais por 
integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da 
Polícia Civil do Estado e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/5/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir 
parecer sobre a matéria. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para 
receber parecer quanto ao seu mérito, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe dispõe sobre a aquisição de unidades 

habitacionais pelos integrantes da Polícia Militar, do Corpo de 
Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Estado que não sejam 
proprietários de imóvel residencial. 

Para tanto, cuida o projeto de estabelecer, para as · categorias que 
menciona, o direito à habilitação para a aquisição de imóvel em 
conjuntos habitacionais construídos pelo poder público estadual e 
condições especiais de aprovação de crédito junto ao agente 
financeiro. Dispõe, ainda, que é vedada a locação ou a venda do 
imóvel adquirido até a sua quitação total e altera a Lei no 11 .830, de 
6/7/95, que trata do Fundo Estadual de Habitação- FEH- e dá outras 
providências. 

De acordo com o projeto, poderão usufruir dos benefícios por ele 
previstos tanto os policiais e bombeiros na ativa como aqueles 
afastados por motivo de saúde. 

Sob o prisma jurídico-constitucional, a proposição encontra amparo 
no inciso IX do art. 23 da Constituição da República, cujos termos são 
os seguintes: 

"Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 

I - .. ... ............ ... ... .. . 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria 

das condições habitacionais e de saneamento básico" . 
Ressalte-se que a Constituição do Estado apresenta, em seu art. 11 , 
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inciso IX, norma de igual teor. 

No que respeita à medida de conferir um benefício específico aos 
policiais e bombeiros militares e aos policiais civis , discriminando-os 
positivamente, ensina José Afonso da Silva que a igualdade, "signo 
fundamental da democracia", compreende a igualdade perante a lei , 
devendo, pois, existir apenas um regime jurídico, destinado a todos. 
Tal garantia é, portanto, dirigida àqueles que criam e aplicam essas 
normas jurídicas gerais ("Curso de Direito Constitucional Positivo", 
Malheiros, São Paulo, 1996, p. 206). 

A igualdade é assegurada na Constituição Federal , que, no "caput'' 
do seu art . 5°, dispõe que "todos são iguais perante a lei , sem 
distinção de qualquer natureza". Da mesma forma, a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem prega a igualdade, prevista nos 
seus arts. I e 11 , segundo os quais "todos os homens nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos", sendo vedadas as distinções relativas 
a raça, cor, sexo, língua, religião, crença política, origem social ou 
econômica e país ou território de origem. 

No entanto, há que se ressaltar que o princípio da igualdade não 
pode ser entendido em seu caráter formal , de igualdade absoluta. Ao 
contrário, para que prevaleça a igualdade, é necessário o tratamento 
desigual dos desiguais, na exata medida dessa desigualdade. Isso, de 
acordo com Manoel Gonçalves Ferreira Filho, deve ser feito por "leis 
especiais, que protejam determinadas categorias"("Comentários à 
Constituição Brasileira de 1988", Saraiva, São Paulo, vol. 1, págs. 26-
27). 

A teoria da "discriminação positiva" ou "discriminação inversa" parte 
da premissa de que, para se alcançar a igualdade como bem comum, 
instrumentos desiguais devem ser utilizados pelo legislador, a quem 
também é dirigida a garantia da igualdade. 

A Constituição Federal prevê, em seu art. 3°, que constituem 
objetivos fundamentais da República a erradicação da pobreza e a 
redução das desigualdades sociais. Sendo assim, podemos inferir que 
as desigualdades existentes devem ser combatidas e o serão mais 
eficazmente caso se proporcione tratamento desigual aos desiguais. 

No caso da matéria em discussão, o objetivo é possibilitar aos 
policiais residir longe das favelas, geralmente controladas pelo tráfico 
de drogas, para que eles e suas famílias possam viver com 
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tranqüilidade. É muito comum jornais e revistas narrarem casos de 
policiais que foram expulsos de casa, tarde da noite, por controladores 
do tráfico de drogas. Por esses motivos, entendemos ser necessária a 
discriminação positiva a que visa o projeto em tela. 

O art. 1 o da proposição trata de um direito que, em tese, já estaria 
assegurado a qualquer cidadão, qual seja, o de habilitar-se para a 
aquisição de imóvel financiado. 

No que concerne à regra estabelecida no art. 2° do projeto, que 
proíbe a venda ou a locação do imóvel até sua quitação total, é 
importante salientar que os beneficiários da proposição são servidores 
públicos, no caso os militares, em sentido amplo, os quais são regidos 
pelos respectivos estatutos e estão sujeitos a transferência de 
domicílio, a bem do serviço público. Assim sendo, como não é dada 
ao beneficiário a prerrogativa de decidir sobre sua transferência, não 
consideramos sensata a regra que proíbe de modo absoluto a locação 
ou venda do imóvel até sua total quitação. Propomos, pois, que seja 
feita uma ressalva que permita a locação ou venda do imóvel nos 
casos em que o policial ou bombeiro seja transferido a bem do serviço 
público. 

O art. 3° da proposição acrescenta inciso ao § 1 o do art. 1 o da Lei n° 
11.830, de 6/7/95, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação-
FEH -, possibilitando a construção de unidades habitacionais para os 
integrantes das corporações mencionadas. 

O art . 4° da proposição estabelece sejam reservados 1 O% dos 
imóveis construídos, parcial ou integralmente, com recursos 
financeiros do Estado, para aquisição por policiais e bombeiros 
militares e policiais civis. Todavia, há que se ter em vista que muitas 
das políticas habitacionais executadas no Estado são realizadas por 
meio da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -
COHAB-MG -, sociedade de economia mista, constituída mediante 
autorização dada pela Lei no 3.403, de 2/7/65, que tem como objetivo 
principal a execução, direta ou por meio de terceiros, de planos 
estaduais de habitação para atendimento à população de baixa renda. 
Seu principal acionista é o Estado de Minas Gerais, detentor de 
99,99% do seu capital social. Para cumprimento de seus objetivos 
sociais, a COHAB-MG utiliza linhas de financiamento concedidas por 
órgãos financiadores governamentais, inclusive federais, e recursos 
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do Fundo Estadual de Habitação- FEH -, além de recursos próprios. 
Dessa maneira, a COHAB-MG -, ao executar planos de habitação, 
aplica recursos outros que não os do Tesouro do Estado ou os do 
FEH nos empreendimentos. 

Verifica-se, ainda, que a empresa está vinculada a uma entidade 
estatal, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e 
Política Urbana, que a supervisiona e controla o seu desempenho 
estatutário, sem interferir diretamente na sua administração, visto que 
não há relação de subordinação estabelecida entre as duas 
instituições. 

Nos termos da Constituição Federal , no inciso 11 do § 1 o do art. 173, 
as sociedades de economia mista submetem-se ao regime jurídico 
próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Dessa forma, a 
COHAB-MG sujeita-se ao prescrito na Lei Federal no 6.404, de 
15/12!76, com suas modificações posteriores, que dispõe sobre as 
sociedades por ações e possui capítulo específico (Capítulo XIX) 
sobre a matéria. 

Portanto, não parece possível haver uma lei estadual que regule os 
negócios e a destinação dos empreendimentos da empresa, pois esta 
deve atuar na forma definida em seus estatutos e por seus acionistas, 
em assembléia. Há, também, que se considerar que os contratos 
firmados com mutuários nos quais a COHAB-MG atue somente como 
agente financeiro devem obedecer às regras do programa de origem. 
No caso do Sistema Financeiro de Habitação - SFH -, as regras de 
financiamento e contratação ficam sujeitas às normas federais 
atinentes à matéria. 

Assim sendo, somente nos empreendimentos financiados com 
recursos do Estado, no caso, recursos do Tesouro Estadual e do FEH, 
poderá haver reserva de percentual de imóveis para aquisição por 
policiais e bombeiros militares e policiais civis. Já aqueles com 
financiamento híbrido poderão reservar unidades habitacionais para a 
referida destinação, respeitada a relação percentual entre o número 
de unidades habitacionais e os recursos estaduais despendidos no 
empreendimento. 

Os problemas anteriormente assinalados justificam a apresentação 
do Substitutivo n° 1 ao final deste parecer. Com efeito, o citado 
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substitutivo propõe alteração na Lei n° 11.830, de 6/7/95, que trata 
do Fundo Estadual de Habitação, e dá outras providências, o que 
atende os objetivos pretendidos, bem como sana problemas de 
técnica legislativa contidos no projeto de lei em exame. 

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

675/2003 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Altera a Lei no 11.830, de 6 de julho de 1995, que cria o Fundo 
Estadual de Habitação - FEH - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 4° da Lei n° 11.830, de 6 de julho de 1995, passa a 

vigorar acrescido dos seguintes inciso V e § 5° : 
"Art. 4°- ....................... ...... . 
V - policiais e bombeiros militares e policiais civis do Estado de 

Minas Gerais, inclusive em gozo de licença para tratamento de saúde. 
§ 10- ··································· 
§ 5° - O Fundo Estadual de Habitação destinará, no mínimo, 1 O% 

(dez por cento) de seus recursos a programas habitacionais que 
atendam aos beneficiários a que se refere o inciso V deste artigo.". 

Art. 2°- O inciso I do art. 7° da Lei no 11.830, de 6 de julho de 1995, 
fica acrescido das seguintes alíneas "h" e "i": 

"Art. 7°- ....... ...... ........ ...... . 
I - .................. .. .. ...... ... ...... . 
h) no caso em que o policial ou bombeiro militar ou o policial civil 

seja o mutuário final, o prazo de carência será de um ano para início 
do pagamento das prestações, e o valor destas não poderá 
ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) da renda familiar mensal; 

i) no caso de financiamento concedido a policial ou bombeiro militar 
ou a policial civil, estes não poderão vender ou locar o imóvel até a 
sua quitação total , salvo no caso de serem transferidos a bem do 
serviço público.". 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e oitenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de setembro de 2003. 
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Domingos Sávio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dalmo 

Ribeiro Silva- Jô Moraes- Fábio A velar. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 44/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em comento 
estabelece normas de atendimento, pelos hospitais da rede pública 
estadual, às mulheres vítimas de violência, mediante apresentação do 
Boletim de Ocorrência. 

A proposição foi aprovada no 1 o turno na forma do Substitutivo no 2 , 
apresentado por esta Comissão. Retorna agora o projeto a fim de 
receber parecer de 2° turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/c o art. 
102, XI , "a", do Regimento Interno. 

Ao final apresentamos a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
A proposição em análise estabelece que os hospitais da rede 

pública estadual informarão as mulheres vítimas de violência sobre o 
acesso gratuito à cirurgia plástica reparadora. 

O Substitutivo n° 1 , apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, estendeu o benefício a todas as vítimas de violência, e não 
apenas às mulheres, por entender que assim é preservada a 
igualdade jurídica entre homens e mulheres. 

Modificou, ainda, o citado substitutivo a redação original do projeto, 
por considerar que se trata de matéria já abordada pela Lei no 13.188, 
de 1999, embora de modo bastante genérico. Assim, a Comissão 
houve por bem sugerir nova redação à citada lei. 

O Substitutivo no 2, apresentado por esta Comissão, inclui os 
serviços de assistência social e psicológica entre as ações de 
assistência do Estado às vítimas. Sugere, ainda, que sejam feitos 
registros da violência, para controle estatístico do assunto, visando 
dimensionar melhor o problema. 

Entendemos que as modificações efetuadas no texto original são 
procedentes, pois uniformizaram a redação dos dispositivos, 
estenderam o direito a todas as vítimas, humanizaram o atendimento 
com o apoio psicológico e ainda sugeriram o controle estatístico do 
problema da violência. 
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Conclusão 
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do Projeto de 
Lei no 44/2003 na forma do vencido no 1 o turno. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI No 44/2003 

Modifica a Lei no 13.188, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre 
a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência no Estado 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 3° da Lei no 13.188, de 20 de janeiro de 1999, fica 

acrescido dos seguintes incisos VIl e VIII : 
"Art. 3° - ......... ................ .. . 
VIl - garantir a realização de cirurgia reparadora gratuita nos casos 

de lesões ou seqüelas decorrentes de agressão comprovada 
mediante apresentação do Boletim de Ocorrência policial; 

VIII- oferecer assistência social e psicológica à vítima de violência.". 
Art. 2° - O inciso 11 do art. 4° da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 

1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4° - .......................... . 
11 - levantamento estatístico dos casos de violência no Estado, que 

discrimine o tipo e a forma de violência, e manutenção de banco de 
dados atualizado.". 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de setembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente e relator- Fahim Sawan - Célio Moreira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 116/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 116/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, que proíbe depósito prévio para internamento em hospitais 
públicos e privados e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, 
na forma do vencido no 1 o turno. 

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

expressão "responsável pelo internamento" no art. 2° poderia dar 
margem a ambigüidade de interpretação. Para traduzir com mais 
precisão a vontade do legislador, entendemos por bem substituí-la 
pelo termo "depositante", que indica, sem equívoco, a pessoa 
responsável pelo pagamento do depósito prévio a que se refere o 
projeto. 

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

PROJETO DE LEI No 116/2003 
Proíbe, em situação de urgência e emergência, a ex1gencia de 

depósito prévio para internamento em hospital da rede privada e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica proibida, em situação de urgência e emergência, a 

exigência de depósito prévio de qualquer natureza para internamento 
de doente em hospital da rede privada. 

Art. 2 ° - Na hipótese de descumprimento do disposto no art. 1°, o 
hospital fica obrigado a: 

I - devolver o valor depositado, em dobro, ao depositante; 
11 - pagar, a título de multa, valor equivalente ao estabelecido no 

inciso I ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. 
Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa a que se refere o 

inciso 11 deste artigo será de oito vezes o valor exigido para fins de 
depósito prévio. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 245/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 245/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 
que proíbe a comercialização de derivado de leite com adição de soro 
de queijo sob a denominação de "leite modificado", foi aprovado no 2° 
turno, com a Emenda no 1 ao 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 
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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 245/2003 
Proíbe a comercialização de produto derivado de leite com adição 

de soro de leite sob a denominação de "leite modificado". 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica proibida a comercialização de produto derivado de leite 

com adição de soro de leite sob a denominação de "leite modificado". 
Art. 2° - O produto derivado de leite com adição de soro de leite cuja 

embalagem se assemelhe à do leite tipo UHT (longa vida) deverá ser 
exposto no estabelecimento comercial em local distinto do destinado a 
este último. 

Art. 3° - O fornecedor recolherá, no prazo de cento e vinte dias 
contados da data de publicação desta lei, o produto que estiver em 
desacordo com o disposto no art. 1°. 

Art. 4° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às 
penalidades previstas na Lei no 11.812, de 23 de janeiro de 1995. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto. 

ERRATA 
PROJETO DE LEI N° 2/2003 

Na publicação do projeto de lei em epígrafe, verificada na edição de 
20/2/2003, na pág. 21, col. 1, no despacho, onde se lê: 

"às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira", 
leia-se: 

"às Comissões de Justiça e de Saúde". 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 80a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 30/9/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagens nos 113, 114 e 
115/2003 (encaminham os Projetos de Lei n°s 1 .116, 1.117 e 
1 .118/2003, respectivamente) , do Governador do Estado - Ofício n° 
1/2003, do Tribunal Regional Eleitoral - Proposta de Ação Legislativa 
n° 8/2003 - Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.119 a 1.137/2003 - Requerimentos 
n°s 1.489 a 1.505/2003 - Requerimentos da Deputada Maria José 
Haueisen e outro e dos Deputados Célio Moreira, Ana Maria Resende, 
Jô Moraes e outro, Fahim Sawan, Maria Tereza Lara, João Bittar, 
Domingos Sávio (2), Durval Ângelo (6) e das Comissões de Assuntos 
Municipais e de Direitos Humanos - Comunicações: Comunicações da 
Comissão de Assuntos Municipais e dos Deputados Mauri Torres e 
Alberto Bejani - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gil 
Pereira, Fábio Avelar, Doutor Viana, Carlos Pimenta e Dalmo Ribeiro 
Silva - 2a Parte (Ordem do Dia) : 1a Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre a Indicação do Sr. Hélio César Brasileiro para o cargo de 
Presidente do IPSEMG - Comissões Especiais para Emitirem Parecer 
sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s 59 e 60/2003 -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho 
de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende 
e do Deputado Célio Moreira; deferimento - Discussão e Votação de 
Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 116 e 
245/2003; aprovação - Indicação do nome do Sr. Luiz Guilherme Alves 
da Silva para membro do Conselho Estadual de Educação; 
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva; aprovação do requerimento - Votação de Requerimentos: 
Requerimentos das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos 
Municipais e dos Deputados Fahim Sawan, João Bittar e Domingos 
Sávio (2), Maria Tereza Lara, Jô Moraes e outro e Durval Ângelo (6); 
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aprovação - Requerimento no 677/2003; aprovação - Requerimento 
n° 711 /2003; aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento n° 
747/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Requerimento no 
779/2003; aprovação com a Emenda no 1 - Requerimentos n°s 792 e 
803/2003; aprovação - 28 Fase: Questão de ordem - Encerramento -
Ordem do dia. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto 
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria 
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo 
Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa 
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h13min, a lista 

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

18 Parte 
18 Fase (Expediente) 

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

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

- O Deputado Antônio Carlos Andrada, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

"MENSAGEM N° 113/2003* 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação 

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de lei de Orçamento 
do Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro de 2004, em 
cumprimento ao disposto nos arts. 153, inciso 111; 157, incisos I e 11 da 
Constituição Estadual e ao art. 68, inciso 111 , do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

O Projeto de lei compreende os Orçamentos Fiscal e de 
Investimento das Empresas controladas pelo Estado e foi elaborado 
em consonância com os dispositivos constitucionais e a legislação 
vigente, tomando como base as diretrizes da Lei no 14.684, de 30 de 
julho de 2003. 

Os principais valores decorrentes da estimativa da receita e da 
fixação da despesa, contidos na Proposta Orçamentária, estão 
detalhados na exposição de motivos do Sr. Secretário de Estado de 
Planejamento e Gestão, que acompanha o presente Projeto. 

Na oportunidade, enfatizo a integração desse Projeto de lei com o 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e Plano 
Plurianual de Ação Governamental- PPAG 2004-2007. 

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 1 .116/2003 

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. 

Art. 1 o - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o 
exercício financeiro de 2004 estima a receita em R$20.648.095.982,00 
(vinte bilhões seiscentos e quarenta e oito milhões noventa e cinco mil 
novecentos e oitenta e dois reais) , e fixa a despesa em 
R$22.051 .054.679,00 (vinte e dois bilhões cinqüenta e um milhões 
cinqüenta e quatro mil seiscentos e setenta e nove reais) . 

Art. 2° - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante 
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital , na 
forma da legislação em vigor. 
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Art. 3° - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal e do Orçamento 

de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão 
contidos no Anexo I desta lei. 

Art. 4° - As despesas dos órgãos e entidades compreendidas no 
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante 
nos Anexos 11-A e 11-B desta lei. 

Parágrafo un1co Cada crédito consignado a subprojeto, 
subatividade e desdobramento das operações especiais constante 
nos anexos a que se refere o "caput" integra esta lei na forma de 
inciso deste artigo, identificado numericamente pela respectiva 
codificação orçamentária. 

Art. 5° - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 
pelo Estado estima as fontes e fixa os investimentos em 
R$3.143.173. 7 43,00 (três bilhões cento e quarenta e três milhões 
cento e setenta e três mil setecentos e quarenta e três reais). 

Art. 6° - Os investimentos das empresas controladas direta ou 
indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação 
por projeto, atividade e operações especiais constante no Anexo 111 
desta lei. 

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações 
especiais constantes no Anexo 111 integram esta lei na forma de 
incisos deste artigo, identificados numericamente pela respectiva 
codificação orçamentária. 

Art. r - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares ao Orçamento Fiscal até o limite de 10% (dez por 
cento) da despesa fixada no art. 1°. 

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no "caput": 
I - as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos 

sociais; 
11 -as suplementações com recursos ordinários quando se referirem 

a remanejamento interno no mesmo programa sem alteração do grupo 
de despesa e do valor total deste programa; 

111 - as suplementações com recursos vinculados, quando se 
referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso 
de arrecadação e o saldo financeiro destes recursos; 

IV - as suplementações com recursos diretamente arrecadados, 
quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o 
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excesso de arrecadação e o superávit financeiro destes recursos; 

V - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da 
dívida pública, de precatórios e sentenças judiciárias, bem como os 
créditos à conta da dotação Reserva de Contingência; 

VI as suplementações de dotações com recursos 
constitucionalmente vinculados aos municípios. 

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado até o limite de 1 O% (dez por cento) do valor 
referido no art. 5°. 

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no "caput'' as 
suplementações realizadas com recursos provenientes das operações 
das empresas controladas pelo Estado e outros recursos diretamente 
arrecadados por essas empresas. 

Art. 9° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de 
crédito para o refinanciamento da dívida pública estadual. 

Art. 1 O - Esta lei vigorará no exerdcio de 2004, a partir de 1 o de 
janeiro." 

- Publicado, fica o projeto em poder da Mesa, aguardando sua 
publicação em essencialidades. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 114/2003* 

Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Egrégia 

Assembléia Legislativa o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 
- PMDI, elaborado com ampla participação da sociedade mineira pelo 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social- COES. 

Trata-se de um documento que preserva os compromissos 
assumidos no nosso Plano de Governo "Prosperidade: A Face 
Humana do Desenvolvimento" e contempla os principais Objetivos e 
Iniciativas Estratégicas que nortearão os programas e ações do Plano 
Plurianual de Ação Governamental- PPAG 2004-2007, bem como as 
leis orçamentárias anuais. O embasamento para a definição das 
grandes linhas do PMDI partiram de um diagnóstico da situação atual 
do Estado de Minas Gerais; um conjunto de aspirações e expectativas 
relativas ao futuro do Estado, explicitadas por ilustres mineiros 
integrantes do COES; de cenários exploratórios da realidade 

L.....------0 -----' 



27 
socioeconômica estadual; e, por fim, de uma Visão de Futuro para 
2020. Constitui-se, pois, no Plano Estratégico desse Governo que irá 
indicar o que deve ser feito agora (Objetivos e Iniciativas Estratégicas) 
para viabilizar a construção do futuro que desejamos para nosso 
Estado. 

As Orientações Estratégicas foram compostas por três grandes 
Opções desdobradas em uma agenda de 1 O Objetivos Prioritários, 
aos quais se vinculam Iniciativas Estratégicas específicas. Dentre as 
iniciativas, 30 ganharam prioridade especial e passaram a compor a 
carteira de Projetos Estruturadores do Governo Estadual - GERAES: 
Gestão Estratégica dos Recursos e Ações do Estado. 

A divulgação deste plano que passará a presidir o planejamento, a 
organização e a gestão deste Governo representa, sobretudo, um 
chamamento aos demais atores sociais para o estabelecimento de 
parcerias e alianças em prol da recuperação e do desenvolvimento de 
Minas Gerais. 

Com efeito, mais uma vez é oportuno lembrar, que nós assumimos o 
Estado com uma das piores equações fiscais do Brasil. E é por isso 
que temos procurado, desde o início do nosso Governo, mergulhar na 
busca de alternativas tanto no campo da diminuição das despesas 
quanto no campo do incremento das receitas, para que Minas possa 
se reequilibrar. As duras medidas que tomamos, seja na 
racionalização administrativa, seja na contenção das despesas, são o 
movimento inicial, mas não o único, do "Choque de Gestão" que 
começamos a imprimir na administração pública estadual. 

Essa face do "Choque de Gestão", por mais rigorosa que pareça à 
primeira vista, é condição indispensável para a viabilização de nossa 
administração. Sem ele, atravessaríamos os quatro anos de governo 
apenas administrando crises, operando urgências e "apagando 
incêndios", frustrando a confiança que o povo mineiro nos concedeu 
nas eleições de outubro de 2002. 

No entanto, temos de reconhecer que, embora o saneamento 
financeiro, o incremento da receita e da arrecadação e a melhoria da 
qualidade do gasto público sejam condições essenciais, elas não são 
suficientes para dotar Minas Gerais de uma administração pública à 
altura de suas necessidades e potencialidades. Para dar o salto que 
ambicionamos, e que Minas e o Brasil esperam de nós, é preciso ir 
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muito mais longe em nosso "Choque de Gestão". Teremos que 
ousar e inovar, construindo uma administração verdadeiramente 
empreendedora. 

Neste sentido, antes de tudo é preciso construir novas práticas e 
conceitos. E isto começa por uma profunda mudança no nosso 
modelo mental como gestores públicos. Neste cenário de escassez de 
recursos, que não vai ser superado face a imensidão das demandas 
existentes ou que estão emergindo, é preciso, antes de qualquer 
coisa, assumir um paradigma empreendedor em relação à viabilização 
de novas iniciativas ou serviços que se colocam para o Estado, 
"invertendo a equação", de modo que face a uma nova demanda 
social legítima, cada gestor procure viabilizar o seu atendimento, até o 
limite do possível : 

Em primeiro lugar, agir exclusivamente com recursos e 
competências de terceiros, sejam eles de empresas, de outras esferas 
de governo ou de organizações da sociedade civil; 

na impossibilidade da primeira alternativa, mediante parcerias entre 
o Governo do Estado e outros agentes públicos e privados, com o 
menor comprometimento possível dos recursos do Estado; e 

sendo impraticáveis as duas alternativas anteriores, que seja feita a 
alocação de recursos estaduais de modo planejado e sempre 
buscando desperdício zero. Para tanto, gestão e controle intensivos e 
foco em resultados serão essenciais na fase da execução. 

É preciso estimular, desde o primeiro escalão do Governo, o senso 
de iniciativa e uma atitude empreendedora e intensiva em gestão. O 
gestor público empreendedor é, sobretudo, um pró-ativo que elimina 
obstáculos e restrições, focando em resultados com obstinação. É 
esse o novo paradigma de gestão que devemos fomentar e 
desenvolver na administração pública de Minas Gerais, começando 
com o nosso exemplo. Como lembrava Ovídio de Abreu 1 : "Não basta 
despachar o papel. O importante é resolver o negócio". 

É com esse espírito de luta por um futuro melhor e com a confiança 
redobrada na capacidade da sociedade mineira de fazê-lo acontecer 
que apresento, em nome do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 
nos termos expostos a seguir. 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
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1Secretário de Finanças no Governo Benedito Valadares (1937-

1945) 
PROJETO DE LEI N° 1.117/2003 

Aprova o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI e dá 
outras providências. 

Art. 1° - Fica aprovado o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado- PMDI, conforme dispositivos desta lei e de seu anexo. 

Art. 2°- O PMDI , obedecidas as diretrizes constitucionais, tem como 
objetivos: 

I - o desenvolvimento socioeconômico integrado do Estado; 
11- a racionalização e a coordenação das ações do Governo; 
111- o incremento das atividades produtivas do Estado; 
IV - a expansão social do mercado consumidor; 
V - a superação das desigualdades sociais e regionais do Estado; 
VI - a expansão do mercado de trabalho; 
VIl - o desenvolvimento dos municípios de escassas condições de 

propulsão socioeconômicas; 
VIII- o desenvolvimento tecnológico do Estado; 
IX - a promoção econômica e social dos indivíduos menos 

favorecidos, mediante ações governamentais integradas que visem à 
superação da miséria e da fome. 

Parágrafo único - O Estado respeitará e preservará os valores 
culturais da sociedade mineira na fixação das diretrizes para execução 
do PMDI. 

Art. 3° - As diretrizes estabelecidas no PMDI serão implementadas 
com a participação de órgãos e entidades da administração pública 
em parceria com os governos federal e municipais, a iniciativa privada, 
organizações não governamentais e entidades da sociedade civil 
organizada. 

Art. 4° - A execução do PMDI se dará de forma articulada com o 
Plano Plurianual de Ação Governamental- PPAG, conforme dispuser 
cada lei orçamentária anual. 

Art. 5° - Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
coordenar a execução do PMDI. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, fica o projeto em poder da Mesa, aguardando sua 

publicação em essencialidades. 
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* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 115/2003* 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 

termos e para os fins constitucionais, o Projeto de lei do Plano 
Plurianual de Ação Governamental2004-2007 (PPAG 2004-2007). 

Antecipo minhas conclusões afirmando que Vossa Excelência não 
está recebendo um documento autônomo construído intramuros 
governamentais. O PPAG 2004-2007 é a materialização, em ações, 
da estratégia delineada no Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado (PMDI). O PMDI, por sua vez, foi construído e proposto a 
essa Casa pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
(COES) o qual tenho a honra de presidir e que, por determinação 
constitucional, é amplamente representado por diversas organizações 
da sociedade civil. Trabalhadores, empresanos, mumc1p1os, 
universidades, além do Governo e do Poder Legislativo, têm 
representantes neste Conselho, conferindo ao PMDI legitimidade para 
propor as aspirações da sociedade mineira e as estratégias para 
alcançá-las. 

Tornar Minas o melhor Estado para se viver sintetiza as aspirações 
de longo prazo da sociedade mineira. O que cabe ao Governo 
Estadual, à minha gestão, nesta missão? Reconhecendo que qualquer 
Estado, isoladamente, não é capaz de promover o desenvolvimento 
socioeconômico e que o governo de Minas, particularmente em função 
de sua grave situação fiscal, não pode trabalhar sozinho, digo que 
minha principal tarefa é mobilizar os mineiros e nossos principais 
parceiros em torno da visão de futuro e das estratégias delineadas no 
PMDI. 

Apraz-me dizer que o PPAG 2004-2007 já reflete a mobilização do 
povo mineiro e de nossos parceiros. A carteira de 30 projetos 
estruturadores encaminhada nesta proposta foi construída e conta 
com a participação do setor privado, mediante parcerias público-
privadas, do Governo Federal, com quem estamos alinhados naquilo 
que for bom para Minas e para o Brasil, dos organismos 
internacionais, que voltaram a acreditar em Minas, e dos municípios 
que compõem o Estado. Batizados de Gestão Estratégica dos 
Recursos e Ações do Estado (GERAES), os projetos estruturadores 
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compõem o núcleo das mudanças que pretendemos imprimir no 
Estado: reorganizar a máquina pública, promover o desenvolvimento 
sustentável e recuperar o vigor político de Minas Gerais. 

Em complemento aos projetos estruturadores, determinei a cada 
Secretário de Estado que, em conjunto com as entidades vinculadas e 
organizações setoriais, propusessem programas prioritários que 
estivessem fortemente relacionados com as estratégias definidas no 
PMDI para comporem o PPAG. O acompanhamento dos programas 
constantes no PPAG serão a base para avaliação das instituições 
governamentais e para o estabelecimento de acordos de resultados 
que visam dotar a máquina pública de orientação empreendedora e 
eficaz. 

Por tudo isso, Vossa Excelência observará que os programas do 
PPAG, ao contrário dos modelos tradicionais, não se organizam por 
Secretarias. Os programas de Governo estão organizados por 
objetivos prioritários definidos no PMDI , mostrando que não estamos 
trabalhando para simplesmente "fazer'', mas para fazer aquilo que 
contribua efetivamente para alcançarmos os objetivos a que nos 
propomos. 

Reafirmo, enfim, que o PPAG 2004-2007 não é peça autônoma e 
autárquica, mas base para construção coletiva de um novo tempo 
para Minas Gerais. O caminho desta construção tem neste momento 
passagem vital. Desejo contar com a Assembléia Legislativa para o 
projeto de desenvolvimento dos mineiros corporificado no PPAG. Por 
meio de sugestões, aprimoramentos e críticas, resultado de debates 
nas audiências públicas que serão realizadas com todo meu apoio e 
apreço, espero o apoio dessa Casa neste objetivo essencial de tornar 
Minas o melhor Estado para se viver. 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI N° 1.118/2003 

Dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2004/2007. 

Art. 1 o - Esta lei institui o Plano Plurianual de Ação Governamental 
para o quadriênio 2004/2007, em cumprimento ao disposto no art. 154 
da Constituição Estadual, na forma dos Anexos I e 11: 

I- Anexo 1: 
a) estabelece as diretrizes, metas e prioridades da Administração 
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Pública Estadual, em atendimento ao disposto no art. 2° da Lei 
14.684, de 30 de julho de 2003, congruentes com o Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado; 

b) apresenta o cenário macroeconômico e a situação das finanças 
públicas para o período 2004-2007; e 

c) apresenta os programas e ações da Administração Pública 
Estadual, organizados por objetivos prioritários do Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado. 

11 - Anexo 11 : apresenta os programas e ações da Administração 
Pública Estadual para o período 2004-2007, organizados por setor 
governamental e os programas e ações padronizados. 

Art. 2° - Os Programas, no âmbito da Administração Pública 
Estadual, como instrumento de organização das ações de Governo, 
ficam restritos àqueles integrantes do Plano Plurianual de Ação 
Governamental. 

Art. 3° - Os valores consignados a cada ação no Plano Plurianual 
são referenciais e não constituem limites à programação das 
despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais. 

Art . 4° - A exclusão ou alteração dos programas constantes desta lei 
ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder 
Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis 
específicas, observado o disposto nos arts. 5° e 6° desta Lei. 

§ 1 o - Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados ao 
Poder Legislativo até o dia 15 de junho dos exercícios de 2004, 2005 
e 2006. 

§ 2° - O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de: 
I - inclusão de programa: 
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema a ser enfrentado 

ou sobre a demanda da sociedade a cujo atendimento vise o 
programa proposto; 

b) identificação de seu alinhamento com as iniciativas estratégicas 
de Governo e de sua contribuição para a consecução dos objetivos 
prioritários definidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado; 
e 

c) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto. 
11 - alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que 

motivaram a proposta. 
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I - adequação de denominação e adequação de objetivo; 
11 - inclusão ou exclusão de ações orçamentárias; 
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111 - alteração de título da ação orçamentária do produto, da unidade 
de medida do tipo, das metas regionalizadas e custos. 

Art. 5° - A inclusão de ações nos programas do Plano Plurianual de 
Ação Governamental poderá ocorrer também por intermédio das leis 
orçamentárias e seus créditos especiais, nos seguintes casos: 

I - desmembramento ou aglutinação de uma ou mais ações de 
finalidades semelhantes, classificadas como atividade ou operação 
especial e integrantes do mesmo programa; 

11 - novas atividades e operações especiais, desde que as despesas 
delas decorrentes, para o exercício e para os 2 (dois) anos 
subseqüentes, tenham sido previamente definidas em leis específicas, 
em consonância com o disposto no art. 16, inciso I, da Lei 
Complementar Federal no 101 , de 4 de maio de 2000. 

Art. 6° - As alterações de título, produto e unidade de medida de 
ação orçamentária, que não impliquem modificação de sua finalidade 
e objeto, mantido o respectivo código, poderão ocorrer por intermédio 
da lei orçamentária e seus créditos adicionais. 

Art. 7° - A data de início dos novos projetos poderá ser ajustada por 
ato específico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em 
função da disponibilidade de recursos, observando-se o disposto no 
art. 45 da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000. 

Art. 8° - O Poder Executivo publicará, no prazo de até 60 (sessenta) 
dias após a aprovação do Plano Plurianual de Ação Governamental e 
de suas revisões anuais, o Plano atualizado, incorporando os ajustes 
das metas físicas aos valores das ações estabelecidos pelo Poder 
Legislativo, e os programas e ações não-orçamentárias. 

Art. go - O Plano Plurianual de Ação Governamental e seus 
programas serão anualmente avaliados. 

§ 1 o - Para atendimento ao disposto neste artigo, o Poder Executivo 
instituirá Sistema de Avaliação do Plano Plurianual, sob a 
coordenação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e o 
apoio técnico da Fundação João Pinheiro. 

§ 2°- O Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo, até o dia 15 
de junho dos exercícios de 2005, 2006 e 2007, relatório de avaliação 
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do Plano Plurianual que conterá: 

I - demonstrativo, por programa e por ação, de forma regionalizada, 
da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, 
distinguindo-se as fontes de recursos oriundas: 

a) do orçamento fiscal; 
b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Estado, 

direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito 
a voto; e 

c) das demais fontes. 
11 - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice 

final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas, 
relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias. 

§ 3° - Os responsáveis pela execução dos programas, no âmbito dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, deverão registrar, na 
forma determinada pela Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão, as informações referentes à execução física das respectivas 
ações. 

§ 4° - As ações cujas informações referentes à execução física não 
tenham sido registradas na forma do parágrafo anterior serão 
reavaliadas no Plano Plurianual de Ação Governamental. 

Art. 1 O - Os indicadores dos programas, seus índices e previsões 
para o período 2004-2007, de que trata o inciso 11, § 2°, art. 8°, serão 
elaborados e publicados pelo Poder Executivo no prazo de até 60 
(sessenta) dias da aprovação do Plano, e constituirão referência para 
o estabelecimento do Acordo de Resultados previsto na Lei no 14.694, 
de 30 de julho de 2003. 

§ 1 o - O Poder Executivo instituirá comissão para elaboração dos 
indicadores dos programas e seus índices previstos para o período 
2004-2007, com a participação de, no mínimo: 

I - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão; 

11 - um representante da Fundação João Pinheiro; e 
111 - um representante da Escola do Legislativo da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais. 
Art. 11 - Esta lei entra em vigor em 1 o de janeiro de 2004." 
- Publicado, fica o projeto em poder da Mesa, aguardando sua 

publicação em essencialidades. 
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* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIO N° 1/2003 
Do Sr. Antônio Hélio Silva, Presidente do TRE-MG, encaminhando o 

resultado do plebiscito realizado no Município de Congonhas a 
respeito de alteração no topônimo da cidade. 

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 8/2003 
Do Sr. Danilo Alves de Almeida, Diretor Administrativo do Sindicato 

dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de 
Material Elétrico de Santa Luzia - SINDIMETAL -, solicitando 
audiência pública nas escolas públicas do Estado enfocando a 
qualidade do ensino, a segurança nas escolas e a merenda escolar no 
ensino médio.(- À Comissão de Participação Popular.) 

OFÍCIOS 
Do Sr. Carlos Ayres Britto, Ministro do STF, solicitando informações 

a respeito do alegado na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 
2.986. 

Do Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh, Deputado Federal , parabenizando 
esta Casa pelo lançamento da Frente Parlamentar de 
Acompanhamento das Negociações da ALCA. 

Do Sr. Carlos Santana, Deputado Federal, solicitando seja o 
Plenário disponibilizado para audiência pública da CPI dos 
Combustíveis, da Câmara dos Deputados.(- À Mesa da Assembléia.) 

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas, prestando informações a respeito dos Requerimentos n°s 
334 e 337/2003, do Deputado Dimas Fabiano. 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando o 
demonstrativo de apuração da receita corrente lfquida relativa ao 
período de setembro de 2002 a agosto de 2003. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. João Leite, Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 729/2003, da 
Comissão do Trabalho.(- Anexe-se ao Requerimento no 729/2003.) 

Do Sr. José Luiz Alves, Chefe de Gabinete do Ministro dos 
Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento no 
686/2003, da Comissão de Turismo. 

Do Sr. Francisco Júnior, Vereador à Câmara Municipal de Pará de 
Minas, solicitando orientação para os trabalhos da Comissão de 
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Direitos Humanos dessa Casa, no que se refere ao esclarecimento 
de uma morte ocorrida na cadeia da cidade. (-À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

Do Sr. Anderson de Vasconcelos Chaves, Superintendente Regional 
da 1a SR-CODEVASF, solicitando a alocação de recursos no 
orçamento de 2004 em favor dessa Companhia. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Sr. lsnard Monteiro Horta, Presidente da I Conferência das 
Cidades de Minas Gerais, solicitando a indicação de representantes 
deste Poder para compor a delegação de Minas Gerais na 
Conferência Nacional das Cidades, a realizar-se em Brasília, de 23 a 
26/1 0/2003. 

Da Sra. Ângela Maria da Cruz Palhares, Diretora da CRIP, 
encaminhando cópia dos acórdãos proferidos nos autos da Ação 
Penal no 2/93, bem como informações a respeito . 

Do Cel. PM Eduardo Mendes de Souza, Subchefe do Estado-Maior 
da PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento no 
886/2003, da Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Helio Cesar Brasileiro, Presidente do Conselho Deliberativo 
do IPSEMG, solicitando a indicação de dois servidores desta 
Assembléia para compor o Conselho mencionado, na condição de 

I membros suplentes. 
Do Sr. Elísio Baraçal Moura, Diretor do Grupo Docasnave, tecendo 

considerações sobre a proposta de convênio entre a Universidade do 
Texas e a Comissão de Planejamento e Logística do Estado de Minas 
Gerais. (- À Comissão de Administração Pública.) 

2a 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° 1.119/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de Contagem 

- ASC -, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Surdos 
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de Contagem- ASC -,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, 23 de setembro de 2003. 
Dimas Fabiano 
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Justificação: A Associação dos Surdos de Contagem - ASC -, com 
sede na cidade de Contagem, fundada em 25/11 /88, vem prestando 
imensos serviços à comunidade desse município e região. Contribui a 
Associação para o bem-estar social e para o engrandecimento da 
comunidade, auxiliando o poder público na consecução do bem 
comum. Promove a integração de pessoas portadoras de surdez, 
prestando assistência social e cultural aos seus associados, para que, 
assim, possa haver um maior contato entre estes e a sociedade e 
entre eles próprios, para que não haja nenhum tipo de exclusão ou 
preconceito. Incentiva a organização de bibliotecas, promove cursos 
de iniciação e aperfeiçoamento, conferências e palestras que 
objetivem a maior difusão da associação no meio social local e do 
Estado. Ressalte-se, ainda, estarem preenchidos os requisitos do art. 
1 o da Lei no 12.972, de 1998. Este projeto visa a reconhecer por via 
jurídica o que a realidade já há muito vem reconhecendo. Acreditamos 
que os nobres pares, imbuídos do mesmo propósito, se unirão na 
aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI No 1.120/2003 
Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

Amigos dos Excepcionais- APAE, com sede no Município de Pavão. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de setembro de 2003. 
Domingos Sávio 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE, com sede no Município de Pavão, é uma entidade civil, 
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filantrópica , de caráter cultural , assistencial e educacional, sem fins 
lucrativos, tendo por finalidade precípua promover medidas de âmbito 
municipal que visem a assegurar o ajustamento e o bem-estar dos 
excepcionais; coordenar e executar na sua área de jurisdição os 
objetivos, programas e a polftica da Federação das APAEs do Estado 
e da Federação Nacional das APAEs; servir de órgão de articulação 
com outras entidades no município que defendam a causa do 
excepcional em qualquer de seus aspectos. 

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 sua declaração de utilidade pública 
estadual. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
dessa proposição. 

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

PROJETO DE LEI No 1.121/2003 
Dispõe sobre a substituição gradativa, pela indústria, da cola de 

sapateiro pelo adesivo à base de água. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As empresas que utilizam adesivos de solventes orgânicos 

conhecidos como "cola de sapateiro", na fabricação de seus produtos, 
ficam obrigadas a providenciar a sua substituição gradativa por 
adesivos à base de água, até a sua total eliminação. 

Art. 2° - O não-cumprimento desta lei por parte das indústrias 
implicará multa que variará de 1.000 (mil) a 5.000 (cinco mil) Unidades 
Fiscais de Referência - UFIRs -, sendo dobrado o valor em caso de 
reincidência. 

Art. 3° - O Poder Executivo fixará prazo para a substituição 
estabelecida no art. 1°. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias a contar 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 Reuniões, 30 de setembro de 2003 . 
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Gilberto Abramo 
Justificação: A substituição gradativa de que trata o projeto 

possibilitará a retirada do mercado da conhecida "cola de sapateiro", 
que indevidamente é utilizada por crianças e adolescentes como 
alucinógenos. 

O adesivo à base de água já está sendo utilizado, além do setor 
calçadista, pela indústria de móveis e carpetes e pela construção civil. 

Nos dias de hoje, em quase todas as praças e sob viadutos de 
nossa cidade, deparamo-nos com crianças se drogando com a cola de 
sapateiro, em face das substâncias químicas que este produto 
contém. Com a substituição dos elementos químicos que levam o 
usuário ao estado de alucinação pelos compostos à base de água, 
estaremos preservando a saúde de centenas de crianças que têm por 
hábito cheirar aquela cola. 

- 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. 
1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .122/2003 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas públicas 

responsáveis por serviço público de água, luz, telefone ou similar 
manterem, nos municípios onde prestem serviços, programas de 
assistência social. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As empresas públicas que prestam serviços de água, luz, 

telefone e similares ficam obrigadas a manter, nos municípios onde 
atuem, programas de assistência social. 

Art. 2° - Ficará a critério da empresa a escolha do programa, 
conforme a necessidade prioritária do município. 

Art. 3° - Para a determinação dessa necessidade, deverão ser 
efetuados contatos com as autoridades locais nos diversos âmbitos de 
assistência social. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2003. 
lvair Nogueira 
Justificação: A assistência social é necessidade básica em nosso 

Estado. Conquanto contemos hoje com a ação governamental e de 
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numerosas ONGs, a situação continua caótica, exigindo atitudes 
rigorosas e urgentes. Cada passo dado nesse terreno significa um 
socorro efetivo aos menos favorecidos . 

As empresas estatais que prestam serviços em municípios podem e 
devem agir em benefício de suas comunidades, dando, assim, sua 
contribuição para os hipossuficientes, ação que tem amplo 
embasamento na Constituição Federal de 1988 e legislações 
posteriores. 

Por esse motivo, conto com o apoio dos meus pares para a 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 1.123/2003 
Declara de utilidade pública a Creche Vovó Clélia, com sede no 

Município de Patos de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Vovó Clélia, 

com sede no Municrpio de Patos de Minas. 
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. 
Elmiro Nascimento 
Justificação: A Creche Vovó Clélia, com sede em Patos de Minas, é 

uma entidade civil sem fins lucrativos, de caráter assistencial e de 
duração ilimitada. Destacam-se entre suas finalidades a proteção da 
saúde, da família, da maternidade, da infância e da velhice, por meio 
do combate à desnutrição e à mortalidade infantil e da criação e 
manutenção de programas de orientação a gestantes e de 
planejamento familiar, além do desenvolvimento de atividades 
orientadas para grupos de idosos. A entidade também faz distribuição 
de cestas básicas, leite e ferramentas de trabalho aos mais 
necessitados, incentiva o pluralismo cultural e a proteção ao meio 
ambiente, desenvolvendo atividades como mutirões de limpeza de 
bairros e plantio de árvores. 

A entidade foi constituída em 1°/7/67, e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de 
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suas funções. 

Considerando-se a importância dos serviços filantrópicos prestados 
pela Creche Vovó Clélia, espero contar com o apoio dos nobres pares 
à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .124/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Nacional de Pacientes, 

Doadores e Transplantados Renais - Regional de Betim -
DORETRANS. 

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

de Pacientes, Doadores e Transplantados Renais - Regional de Betim 
- DORETRANS. 

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. 
Leonardo Quintão 
Justificação: A Associação Nacional de Pacientes, Doadores e 

Transplantados Renais - Regional de Betim - DORETRANS - é 
pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos que tem como 
objetivos precípuos orientar e assistir os familiares dos futuros 
doadores e receptores, assistir os enfermos, criar equipes de 
orientação e interceder junto aos órgãos estaduais e federais para que 
possam defender os interesses dos associados. Além disso, executa, 
dentro de suas possibilidades, quaisquer atividades que se prestarem 
ao alcance de seus objetivos. 

A referida entidade cumpre todos os requisitos legais, razão pela 
qual faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

- 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 No 1.125/2003 
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Antônio 

Marques, com sede no Município de Almenara. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade 

Beneficiente Antônio Marques, com sede no Município de Almenara. 
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. 
Leonardo Quintão 
Justificação: A Sociedade Beneficiente Antônio Marques é pessoa 

jurídica de direito privado e sem fins lucrativos que tem como objetivos 
precípuos criar e manter cursos de alfabetização, artes e trabalhos 
manuais, e promover a prática de esportes e lazer e, dentro das 
possibilidades da entidade, quaisquer atividades que se prestarem ao 
alcance de seus objetivos. 

A referida entidade cumpre todos os requisitos legais, razão pela 
qual faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

- 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 No 1.126/2003 
Dispõe sobre a exploração econômica do turismo nas regiões de 

represas e lagos artificiais localizados no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A exploração econômica do turismo nas regiões de represas 

e lagos artificiais localizados no Estado fica condicionada à aprovação 
pelo poder público de projeto que atenda os seguintes requisitos: 

I requisitos de compatibilização para o desenvolvimento 
sustentável: 

a) preocupação com a preservação da biodiversidade, configurada 
em estudo que contemple a redução dos resíduos gerados, bem como 
seu tratamento e destinação final ; 

b) projeção da capacidade de carga que um sítio possa suportar 
sem provocar degradação do ecossistema; 

c) estabelecimento de medidas que tenham como objetivo a 
preservação da identidade cultural dos habitantes e da diversidade 
natural da região; 

d) definição de roteiros para visitação turística aos vários pontos de 
atração e lazer, bem como o planejamento da circulação de pessoas 
na área explorada; 
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a) requisitos ambientais: 
1 - definição da área e do espaço a ser utilizado; 
2 - grau de fragilidade do ambiente; 
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3 - grau de sensibilidade das espécies animais em relação à 
presença humana e os recursos da biodiversidade; 

b) requisitos sociais: 
1 - detalhamento das ações de prevenção da degradação que 

repercuta nas tradições locais; 
2- estabelecimento das regras de visitação da área explorada; 
c - requisitos administrativos: 
1 - apresentação de caminhos em sistema de rodízio com a 

orientação e administração dos visitantes; 
2 - plano de controle do uso adequado dos recursos ou serviços 

disponibilizados na área de visitação; 
3 - programa de capacitação e estímulo à população local com 

relação à importância econômica e social do turismo sustentável e da 
preservação da biodiversidade. 

Parágrafo único - O Poder Público Municipal acompanhará a 
elaboração do projeto de que trata o "caput" deste artigo, sendo sua 
aprovação requisito para concessão do alvará municipal. 

Art. 2° - Os estudos técnicos de que trata o artigo anterior deverão 
ser elaborados por equipe multidisciplinar de profissionais habilitados 
inscritos nos competentes órgãos de classe. 

Art. 3° - O projeto de que trata esta lei será submetido à analise de 
equipe composta por técnicos das Secretarias do Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. 

Parágrafo único - A aprovação prévia, pelo município sede do 
empreendimento, do projeto de que trata esta lei é requisito para sua 
admissão junto ao órgão competente para a concessão da licença 
para execução. 

Art. 4° - Compete à Secretaria de Estado do Turismo, através da 
TURMINAS, a licença para a implementação do projeto, bem como a 
fiscalização de sua execução. 

Parágrafo único - A fiscalização da execução do projeto poderá ser 
realizada por meio de parceria com o município sede do 
empreendimento. 
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Art. 5° - Os custos da elaboração e execução de projeto conforme 

o disposto nesta lei poderão ser financiados com recursos do Fundo 
de Assistência ao Turismo- FASTUR. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2003. 
Leonídio Bouças 
Justificação: A indústria do turismo tem avançado no mundo todo, 

movimentando vultosos recursos econômicos e financeiros. O Estado 
de Minas Gerais possui indiscutível potencial turístico, porém com 
grandes atrações pouco exploradas, como os lagos artificiais oriundos 
das barragens de geração de energia, que, se explorados 
turisticamente, apoiados por leis de incentivo, podem gerar bons 
resultados para o desenvolvimento sustentável de nossas regiões, 
criando empregos e renda para os municípios. Sabe-se que para cada 
emprego gerado diretamente na indústria do turismo surgem nove 
empregos indiretos, que produzem efeito multiplicador, permitindo 
melhor distribuição de renda. 

Embora o turismo seja um grande gerador de emprego, renda e 
desenvolvimento, sua exploração produz certos impactos nos 
recursos naturais e culturais. Torna-se, portanto, necessária a 
implementação de normas que visem minimizar as ações antróficas 
que podem causar danos irreparáveis ao meio ambiente e ao 
patrimônio público. 

O objetivo do projeto em tela é não só o de reconhecer o valor 
econômico e a importância social de empreendimentos turísticos, mas 
também o de demonstrar a preocupação do poder público com o 
desenvolvimento equilibrado, diligenciado e voltado para a 
preservação do maior patrimônio, que é a vida. 

O projeto em tela está em sintonia com os princípios de uma política 
estadual que contempla o meio ambiente e o desenvolvimento, 
valorizando os municípios mineiros que são banhados pelas águas 
dos lagos das barragens, sobretudo no que tange à preservação da 
biodiversidade, à prevenção da degradação do ecossistema e à 
valorização da cultura e das tradições do nosso povo. 
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O poder público deve dispender todo o esforço para normatizar as 

ações que possam, ainda que minimamente, ameaçar o equilíbrio 
ambiental. Os lagos resultantes da construção de barragens que 
exigem grandes investimentos públicos e constituem grandes reservas 
estratégicas, merecem toda a atenção do legislador. 

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e 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° 1.127/2003 
Estabelece critérios para oferta e aceitação de presentes por 

autoridades públicas e agentes políticos e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A oferta e a aceitação de presentes pelo Governador e pelos 

demais ordenadores de despesa no âmbito dos três Poderes do 
Estado serão admitidas exclusivamente por ocasião de atividades 
oficiais, eventos protocolares, solenidades especiais e missões 
diplomáticas. 

§ 1 o - É vedada a aceitação de presente ofertado por pessoa, 
empresa ou entidade que: 

I - esteja sujeita à jurisdição regulatória do órgão a que pertence a 
autoridade; 

11 - tenha interesse pessoal , profissional ou empresarial em decisão 
individual ou de caráter coletivo, que possa ser tomada pela 
autoridade, em razão do cargo; 

111 - mantenha relação comercial com o órgão a que pertence a 
autoridade; 

IV - represente interesse de terceiros, como procurador ou preposto. 
§ 2° - É permitida a aceitação de presentes: 
I - em razão de laços de parentesco ou amizade, desde que o seu 

custo seja arcado pelo próprio ofertante, e não por pessoa, empresa 
ou entidade que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no 
parágrafo anterior; 

11 - quando ofertados por autoridades estrangeiras, nos casos 
protocolares em que houver reciprocidade ou em razão do exercício 
de funções diplomáticas. 
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§ 3° - Não será permitida a aceitação ou oferta de presentes com 

valor estimado superior a R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) , 
exceto quando se tratar de obras de arte. 

Art. 2° - Não sendo viável a recusa ou a devolução imediata de 
presente cuja aceitação é vedada, a autoridade deverá adotar uma 
das seguintes providências, em razão da natureza do bem: 

I - tratando-se de bem de valor histórico, cultural ou artístico, 
encaminhá-lo ao acervo do IEPHA-MG, para que este lhe dê o destino 
legal adequado; 

11 - nos demais casos, promover a sua doação a programa público 
de caráter social ou a entidade de caráter assistencial ou filantrópico 
reconhecida como de utilidade pública, desde que esta se 
comprometa a aplicar o bem ou o produto da sua alienação em suas 
atividades-fim. 

Art. 3° - Não caracteriza presente, para os fins desta lei: 
I - prêmio, em dinheiro ou bens, concedido à autoridade por entidade 

acadêmica, científica ou cultural, em reconhecimento a sua 
contribuição de caráter intelectual; 

11 - prêmio concedido em razão de concurso de acesso público a 
trabalho de natureza acadêmica, científica, tecnológica ou cultural; 

111 - bolsa de estudos vinculada ao aperfeiçoamento profissional ou 
técnico da autoridade, desde que o patrocinador não tenha interesse 
em decisão que possa ser tomada pela autoridade, em razão do cargo 
que ocupa. 

Art. 4° - É permitida a aceitação de brindes, como tal entendidos os 
que, cumulativamente: 

I - não tenham valor comercial ou sejam distribuídos por entidade de 
qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação 
habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de 
caráter histórico ou cultural , e desde que não ultrapassem o valor 
unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais); 

11 - cuja periodicidade de distribuição não seja inferior a doze meses; 
111 - sejam de caráter geral e, portanto, não se destinem a agraciar 

exclusivamente uma determinada autoridade. 
§ 1° - Caso o valor do brinde ultrapasse R$ 120,00 (cento e vinte 

reais) , será ele tratado como presente. 
§ 2° - Havendo dúvida se o brinde tem valor comercial de até R$ 

....____---0 --------' 



47 
120,00 (cento e vinte reais), a autoridade determinará sua avaliação 
junto ao comércio, podendo ainda, se julgar conveniente, dar-lhe 
desde logo o tratamento de presente. 

Art. 5° - A oferta de presentes só será permitida se houver dotação 
orçamentária consignada específica para esse fim, em programa de 
trabalho apropriado, da unidade orçamentária ou órgão que o 
ofertante representa. 

Art. 6° - E vedada a oferta de brindes de qualquer natureza, salvo 
quando resultante de eventos oficiais ou concursos, e desde que haja 
dotação orçamentária consignada em programa de trabalho vinculado 
à unidade orçamentária ou órgão promotor do evento ou concurso. 

Art. 7° - O Poder Executivo publicará mensalmente a relação dos 
presentes recebidos e ofertados pela administração pública, seus 
valores e, no caso dos recebidos, a que órgãos foram destinados. 

Art. 8° - Regulamento do Poder Executivo poderá prever atualização 
dos valores referidos nesta lei, assim como a destinação para 
programas sociais ou entidades filantrópicas dos presentes com valor 
superior ao definido. 

Parágrafo único - A incorporação de presentes ao patrimônio 
histórico cultural e artístico, assim como a sua doação a entidade de 
caráter assistencial ou filantrópico reconhecida como de utilidade 
pública, deverá constar de registro específico da autoridade, para fins 
de controle. 

Art. go - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2003. 
Marília Campos 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI No 1 .128/2003 
Cria o Projeto Mineiro de Incubadoras de Empresas - PMIE. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Projeto Mineiro de Incubadoras de Empresas -

PMIE -, que constitui uma articulação de esforços públicos e privados 
com o objetivo de fomentar o surgimento e a consolidação de 
incubadoras de empresas que contribuam para o desenvolvimento 
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socioeconômico do Estado, acelerando o processo de criação de 
microempresas e pequenas empresas caracterizadas pela inovação 
tecnológica, pelo elevado conteúdo tecnológico de seus produtos, 
processos e serviços, bem como pela utilização de modernos métodos 
de gestão. 

Art. 2° - O PMIE tem por objetivos específicos: 
a) capacitar empresários-empreendedores; 
b) gerar empregos; 
c) apoiar a introdução de novos produtos, processos e serviços no 

mercado; 
d) promover a agregação de conhecimento e a incorporação de 

tecnologias nas microempresas e pequenas empresas; 
e) reduzir o fechamento precoce das novas microempresas e 

pequenas empresas no Estado; 
f) consolidar as microempresas e pequenas empresas que 

apresentem potencial de crescimento; 
g) proporcionar a interação entre microempresas e pequenas 

empresas e instituições que desenvolvam atividades tecnológicas; 
h) apoiar eventos nacionais e cursos de formação de recursos 

humanos; 
i) proporcionar a associação entre pesquisadores e empresários; 
j) estimular a produção intelectual sobre o tema, como estudos, 

pesquisas e publicações; 
I) desenvolver projetos conjuntos entre incubadoras brasileiras e 

estrangeiras; 
m) criar e consolidar uma cultura empreendedora; 
n) criar e consolidar inovador vínculo de transferência de tecnologia 

entre centros de pesquisas e empresas brasileiras. 
Art. 3° - O PMIE buscará ainda a cooperação bilateral e de 

organismos internacionais para realização de estágios e cursos 
recíprocos em instituições congêneres de incubadoras e de empresas 
incubadas. 

Art. 4° - Para os efeitos desta lei , incubadora é uma pessoa jurídica 
de direito público ou privado que estimula a criação e o 
desenvolvimento de microempresas e pequenas empresas industriais 
ou de prestação de serviços, de base tecnológica ou de manufaturas 
leves, por meio da formação complementar do empreendedor em 
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seus aspectos técnicos e gerenciais. 

Art. 5° - O PMIE apoiará a implantação e a consolidação de 
incubadoras de empresas de base tecnológica, mistas ou tradicionais , 
por meio de: 

I - assistência técnica para a gestão da incubadora: 
a) elaboração de estudo de viabilidade técnica e econômica - EVTE 

- da incubadora; 
b) orientação na elaboração e revisão de plano de negócios da 

incubadora; 
c) estratégia de prospecção e de avaliação tecnológica dentro do 

sistema socioeconômico da área geográfica onde atua ou pretende 
atuar a incubadora; 

d) apoio temporário à conformação da equipe de gestão da 
incubadora; 

e) auxílio na busca da Certificação ISO; 
f) aporte financeiro; 
g) outros temas específicos a serem solicitados pela incubadora; 
11 - assistência técnica para a conformação dos serviços a serem 

oferecidos pelas incubadoras às empresas incubadas: 
a) serviços em áreas específicas, tais como: contabilidade, 

"marketing", assistência jurídica, captação de recursos, contratos com 
financiadores, contratos com pesquisadores ou instituições de 
pesquisa, gestão da inovação tecnológica, transferência de tecnologia; 

b) serviços em áreas de Tecnologia Industrial Básica - TIB -, tais 
como metrologia, normalização, certificação e conformidade, 
qualidade, gestão, propriedade intelectual, "design" e informações 
tecnológicas; 

c) apoio à introdução de novos produtos e serviços no mercado 
doméstico e externo; 

d) apoio à saída das empresas das incubadoras e reinstalação em 
parques ou outras localidades; 

111 - capacitação da equipe de gestão da incubadora: 
a) planejamento estratégico; 
b) elaboração e revisão de plano de negócios da incubadora; 
c) gestão empresarial ; 
d) "marketing"; 
e) elaboração e gestão de projetos; 
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IV - programa de capacitação de empresários proprietários de 

empresas incubadas: 
a) planejamento estratégico; 
b) elaboração e revisão de plano de negócios das empresas; 
c) gestão empresarial; 
d) "marketing"; 
e) elaboração e gestão de projetos. 
Art. 6° - O programa será administrado por um comitê gestor, 

formado por um representante de cada instituição que participa do 
Projeto, na forma de regulamento. 

Parágrafo único - São atribuições do comitê gestor: 
I- consolidar anualmente o orçamento do PMIE; 
11- definir metas periódicas e o cronograma das ações do PMIE; 
111 - aprimorar continuamente as diretrizes e a estratégia de 

implementação; 
IV - buscar novas alianças nacionais e internacionais; 
V - elaborar editais para a contração de propostas; 
VI- designar a comissão de avaliação e acompanhamento do PMIE; 
VIl- elaborar o relatório anual do PMIE; 
VIII - eleger anualmente a coordenação do PMIE entre as 

instituições representadas no comitê gestor. 
Art. 7° - Para candidatar-se em processos licitatórios no Estado para 

formação de incubadoras, a candidata deverá contar necessariamente 
com a seguinte estrutura mfnima: 

I - espaço físico individualizado e adequado para instalação 
temporária de escritórios e laboratórios de cada empresa admitida; 

11 - espaço físico para uso compartilhado, como sala de reunião, 
auditório, área para demonstração dos produtos, processos e serviços 
das empresas incubadas, secretaria, serviços administrativos e 
instalações laboratoriais; 

111 - recursos humanos e serviços especializados que auxiliem as 
empresas incubadas na gestão empresarial , gestão da inovação 
tecnológica, comercialização de produtos e serviços no mercado 
doméstico e externo, contabilidade, "marketing", assistência jurídica , 
captação de recursos, contratos com financiadores, engenharia de 
produção e propriedade intelectual; 

IV - capacitação, formação e treinamento de empresários-
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empreendedores nos aspectos referidos no inciso 111; 

V - acesso a laboratórios e bibliotecas de universidades e 
instituições que desenvolvam atividades tecnológicas; 

VI - estrutura gerencial própria que não se confunda com a estrutura 
gerencial da instituição gestora ou da empresa incubada; 

VIl - equipamentos e insumos necessários para desenvolvimento 
das atividades. 

Art. 8° - O processo de seleção de incubadoras de empresas para 
receber apoio financeiro do Estado será precedido de licitação, com 
edital de ampla divulgação, nele previstas as seguintes condições 
mínimas: 

I - sintonia com as potencialidades socioeconômicas locais; 
11 - demonstração de como e onde será obtido o apoio técnico e os 

recursos humanos para o desenvolvimento de novas empresas; 
111 - promoção da incorporação de tecnologias de gestão ambiental , 

gestão do conhecimento, gestão da qualidade, gestão empresarial e 
gestão tecnológica, ressaltando-se a importância atribuída ao "design" 
e à propriedade intelectual; 

IV - apresentação de um plano de negócios pela incubadora, de 
acordo com roteiro a ser divulgado pelo Projeto, que descreva como 
garantirá às empresas incubadas o acesso a tecnologias de gestão e 
sua efetiva utilização, assegurando a inovação; 

V - previsão, no plano de negócios, do prazo estipulado para 
incubação das empresas, após o qual deixarão deixar a incubadora, 
com apoio posterior e revisão regular; 

VI - apresentação de um planejamento contendo os eventos 
nacionais e internacionais de que a incubadora participará ou que 
realizará, como seminários, feiras, cursos e estágios, bem como o seu 
Programa de Capacitação para Gestores e Empresários das 
incubadas; 

VIl - apresentação de relação de instituições, governamentais, 
empresariais ou universidades, comprometidas em constituir uma rede 
de cooperação que possibilite o funcionamento da incubadora; 

VIII - indicação de capital mínimo necessário para constituição da 
empresa; 

IX - definição de taxas de custos básicos a serem cobradas da 
empresa incubada, de serviços de consultoria e de recebimento de 
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"royalties" tecnológicos; 

X - indicação do aporte de recursos públicos necessários; 
XI - indicação da participação governamental no processo de 

formação e consolidação da incubadora. 
Art. go - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

noventa dias, com as linhas gerais para apoio à constituição, 
consolidação e contratação de incubadora de empresas. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: Nosso projeto busca trazer para o Estado uma nova 

estratégia de geração de emprego e renda, numa autêntica 
articulação de esforços governamentais, empresariais e de 
universidades e institutos de pesquisa. 

A incubação de empresas tem se consolidado, em nível mundial, 
como um dos mecanismos que viabilizam a transformação do 
conhecimento em produtos, processos e serviços. Para isso, é 
imprescindível a participação ativa da comunidade que realiza 
pesquisas e atividades tecnológicas nas universidades e em outras 
instituições de cunho tecnológico. 

Atualmente contam-se mais de mil incubadoras de empresas em 
todo o mundo. A National Business lncubation Association - NBIA -
contabiliza atualmente mais de 800 incubadoras de empresas em 
pleno funcionamento em todo território norte-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 2000, 135 incubadoras em operação, nas mais 
diversas regiões, que abrigavam 1.100 empresas e geravam 
aproximadamente 5.200 postos de trabalho, entre sócios e 
empregados. 

Observou-se, ainda, a existência de um vínculo formal entre a 
incubadora e uma universidade ou centro de pesquisas, sobretudo em 
85% das incubadoras com perfil tecnológico, tanto que 60% dessas 
incubadoras se encontram localizadas a não mais de 1 km de distância 
dessas instituições. 
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É importante ressaltar que as áreas mais comuns entre as 

empresas residentes são: "software", informática, internet, comércio 
eletrônico, telecomunicações e eletro-eletrônicos. 

Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas - SEBRAE -, as micro, pequenas e médias empresas 
brasileiras constituem aproximadamente 98% das empresas 
existentes nos diversos setores de indústria, comércio e serviço, 
empregando cerca de 53% da população economicamente ativa. 
Estima-se, entretanto, que devido a barreiras burocráticas, técnicas, 
comerciais e ausência de capacidade gerencial, 80% das micro e 
pequenas empresas brasileiras, em geral, desaparecem antes do 
primeiro ano de existência. 

Estatísticas americanas e européias indicam que a taxa de 
mortalidade entre empresas que passam pelo processo de incubação 
é reduzida a 20%, contra 70% detectados entre empresas nascidas 
fora do ambiente de incubadoras. 

O crescente número de incubadoras criadas no País tem ocorrido 
principalmente devido ao apoio das próprias entidades de ensino e 
pesquisa que abrigam a maioria dessas incubadoras e também aos 
eventuais suportes de entidades e órgãos locais (Prefeituras), 
regionais (Governos Estaduais, federações de indústrias, SEBRAEs 
regionais, etc.) e nacionais (principalmente CNPq, SEBRAE). 

No nível federal , as seguintes instituições participam do Programa 
Nacional de Apoio a Incubadoras de Empresas: Ministério da Ciência 
e Tecnologia- MCT- (Secretaria de Política Tecnológica Empresarial-
SEPTE -; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico- CNPq -; Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP -); 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC -
(Secretaria de Desenvolvimento da Produção - SDP -); Banco do 
Nordeste; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
- SEBRAE -; Serviço de Aprendizagem Industrial - SENAI -; 
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 
de Tecnologia Avançada- ANPROTEC -; Instituto Euvaldo Lodi - IEL. 

O Projeto Mineiro de Apoio a Incubadoras de Empresas - PMIE -, 
cuja criação ora propomos, deverá articular, aprimorar, centralizar e 
divulgar os apoios institucionais e financeiros , para geração e 
consolidação de um expressivo número maior de micro e pequenas 

L--------0------' 



54 
empresas inovadoras em regime de incubação, consolidando-se 
como uma política efetiva e uma sugestão concreta de geração de 
emprego e renda no nosso Estado, com investimento financeiro 
estatal mínimo e resultados concretos a médio prazo. 

- 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 .129/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento 

Comunitário de Santo Antônio da Serra, no Município de Carmo do 
Cajuru. 

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

Desenvolvimento Comunitário de Santo Antônio da Serra, com sede 
no Município de Carmo do Cajuru. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2003. 
Neider Moreira 
Justificação: A entidade em tela, fundada em 28/4/93, atende todos 

os requisitos da Lei n° 12.972, de 27nl98. 
A Associação tem como objetivo e finalidade estatutária buscar o 

bem-estar das pessoas da localidade de Santo Antônio da Serra por 
meio da implementação de ações para o melhoramento das áreas de 
assistência social, saúde, educação, esporte e lazer, entre outras. 

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação 
dos meus nobres pares. 

- 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° 1.130/2003 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de gabinete sanitário 

em ônibus intermunicipal de passageiros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as empresas concessionárias do serviço de 

transporte intermunicipal de passageiros obrigadas a instalar gabinete 
sanitário nos ônibus cujo percurso seja superior a 80 km, 
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independentemente da categoria em que estes se enquadrem. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 
dias contados da sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Paulo Cesar 
Justificação: O Estado de Minas Gerais é um dos maiores Estados 

da Federação e possui a maior malha rodoviária do País. Por 
conseqüência, o cidadão que viaja de ônibus ao longo de suas 
rodovias se vê, muitas vezes, obrigado a percorrer grandes distâncias, 
o que lhe traz muito desconforto. 

A instalação de gabinete sanitário nos ônibus irá proporcionar bem-
estar e conforto durante viagens longas, além de acabar com a 
necessidade de várias paradas ao longo da viagem, diminuindo 
substancialmente o tempo de percurso. 

Assim, peço apoio aos nobres pares para a aprovação da 
proposição em tela. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 1.131/2003 
Declara de utilidade pública a Associação do Centro 

Profissionalizante e Ação Social Shalon, com sede no Município de 
ltabira. 

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

Profissionalizante e Ação Social Shalon, com sede no Município de 
ltabira. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003. 
Roberto Ramos 
Justificação: A Associação do Centro Profissionalizante e Ação 

Social Shalon é uma instituição civil sem fins lucrativos, fundada em 
20/2/92, e que, desde então, vem prestando serviços relevantes à 
população, promovendo recuperação de pessoas que sejam 
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dependentes de drogas em geral e vícios. 

Para a consecução de seus objetivos, a entidade patrocina escola 
para pré-primário e alfabetização para adultos, cursos de tricô, corte e 
costura, crochê, culinária, construções de creche para carentes, 
distribuição de alimentos, roupa, agasalhos. O reconhecimento da 
entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá o trabalho para a 
população carente do nosso Estado, pelo que conto com o apoio dos 
nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.132/2003 
Autoriza o Poder Judiciário a comprar da AGROS - Instituto U.F.V. 

de Seguridade Social os imóveis que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Judiciário autorizado a comprar da AGROS -

Instituto U.F.V. de Seguridade Social os seguintes imóveis registrados 
no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo 
Horizonte: 

I - sala n° 1. 701 , com área de 179,46m2 (cento e setenta e nove 
vírgula quarenta e seis metros quadrados), com vaga na garagem n° 
126, matrícula n° 30.121 , no livro 2; 

11 - sala no 1.702, com área de 1 09,23m2 (cento e nove vírgula vinte 
e três metros quadrados), com a vaga na garagem n° 127, matrícula 
n° 30.108, no livro 2 ; 

111- sala n° 1.703, com área de 197,91m2 (cento e noventa e sete 
vírgula noventa e um metros quadrados), com a respectiva vaga na 
garagem no 128, matrícula n° 30.1 09, no livro 2; 

IV - sala n° 1.704, com área de 174,71 m2 (cento e setenta e quatro 
vírgula setenta e um metros quadrados), com a respectiva vaga na 
garagem n° 129, matrícula n° 30.11 O, no livro 2; 

V - sala n° 1.705, com área de 198, 05m2 (cento e noventa e oito 
vírgula zero cinco metros quadrados), com a vaga na garagem n° 130, 
matrícula 30.111 , no livro 2 ; 

VI -sala no 1.706, com área de 179, 46m2 (cento e setenta e nove 
vírgula quarenta e seis metros quadrados), com a vaga de garagem no 
131 , matrícula n° 30.112, no livro 2; 
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VIl - sala n° 1 . 707, com área de 127, 28m2 (cento e vinte e sete 

vírgula vinte e oito metros quadrados), com a vaga de garagem n° 
132, matrícula n° 30.113, no livro 2; 

VIII - sala no 1.801 , com área de 179,46m2 (cento e setenta e nove 
vírgula quarenta e seis metros quadrados), com vaga de garagem no 
133, matrícula no 30.114, no livro 2 ; 

IX- sala no 1.802, com área de 1 09,23m2 (cento e nove vírgula vinte 
e três metros quadrados), com a vaga de garagem no 134, matrícula 
n° 30.115, no livro 2; 

X - sala no 1.803, com área de 197,91 m2 (cento e noventa e sete 
vírgula noventa e um metros quadrados), com a vaga de garagem n° 
135, matrícula no 30.116, no livro 2; 

XI - sala no 1.804, com área de 174,71 m2 (cento e setenta e quatro 
vírgula setenta e um metros quadrados), com a vaga de garagem no 
136, matrícula no 30.117, no livro 2; 

XII - sala n° 1.805, com área de 198,05m2 (cento e noventa e oito 
vírgula zero cinco metros quadrados), com a vaga de garagem no 137, 
matrícula no 30.118, no livro 2; 

XIII - sala no 1 .806, com área de 179,46m2 (cento e setenta e nove 
vírgula quarenta e seis metros quadrados), com a vaga de garagem no 
138, matrícula no 30.119, no livros 2; 

XIV - sala no 1.807, com área de 127,28m2 (cento e vinte e sete 
vírgula vinte e oito metros quadrados), com a vaga de garagem n° 
139, matrícula no 30.120, no livro 2 ; 

XV - unidade no 122, com área de 1.257,23m2 (um mil duzentos e 
cinqüenta e sete vírgula vinte e três metros quadrados), 
correspondente ao 19° andar com as vagas de garagem n°s 140 a 
146, matrícula no 30.106, no livro 2; 

XVI - unidade no 123, com área de 1.257,23m2 (um mil duzentos e 
cinqüenta e sete vírgula vinte e três metros quadrados), 
correspondente ao 20° andar, com as vagas de garagem n°s 147 a 
153, matrícula n° 30.107, no livro 2. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2003. 
Comissão de Constituição e Justiça. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

...___---0-------1 



58 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Esta lei estabelece as diretrizes para verificação da 

segurança de barragens para quaisquer fins e de depósitos de 
resíduos tóxicos industriais. 

Art. 2° - A implantação das obras e das estruturas a que se refere o 
art. 1 o só será permitida, sem prejuízo do licenciamento ambiental 
previsto em lei, com base em estudos e projetos que contenham, no 
mínimo: 

I - a elaboração de estudos hidrológicos e meteorológicos com 
período de recorrência mínimo de cem anos e abrangência espacial 
relacionada com a bacia hidrográfica a montante do ponto de 
barramento; 

11 - os estudos geológico e geotécnico da área em que será 
implantada a obra; 

111 - a previsão de vertedor de fuga ou outro sistema de 
extravasamento capaz de escoar a vazão máxima de cheia sem 
comprometer a estabilidade da barragem ou do aterro; 

IV - a verificação da estabilidade da barragem ou do aterro quando 
submetida às condições provocadas pelas cheias máximas 
determinadas nos estudos hidrológicos; 

V - a impermeabilização do fundo dos lagos de barragens 
destinadas ao armazenamento de efluentes tóxicos e da base dos 
depósitos de resíduos industriais perigosos. 

Art. 3° - Os estudos e projetos a que se refere o art. 2° deverão ser 
elaborados por profissionais de nível superior, registrados e em dia 
com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA-MG - e acompanhados das respectivas Anotações de 
Responsabilidade Técnica - ARTs. 

Art. 4° - Os proprietários ou os responsáveis legais de barragens de 
cursos de água são obrigados a manter disponíveis para a 
fiscalização do órgão gestor de recursos hídricos: 
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I - registros diários dos níveis mínimo e máximo de água; 
11 - relatório técnico anual atestando a segurança da barragem, 

firmado por profissional legalmente habilitado, registrado e em dia com 
o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Minas Gerais - CREA - MG. 

Art. 5°- As barragens serão classificadas de acordo com: 
I- a altura do maciço; 
11 - o volume do reservatório; 
111- a ocupação humana na área de jusante da barragem; 
IV- o interesse ambiental da área a jusante da barragem; 
V- as instalações na área a jusante da barragem. 
Art. 6° - Os proprietários ou os responsáveis legais de depósitos de 

resíduos tóxicos industriais são obrigados a manter disponíveis para a 
fiscalização dos órgãos gestores de recursos hídricos e ambiental : 

I -o registro diário dos níveis de água subterrânea localizadas sob o 
aterro; 

11 - os registros mensais dos parâmetros de qualidade das águas 
subterrâneas localizadas sob o aterro; 

111 -os registros mensais dos volumes e das características químicas 
e físicas dos rejeitos acumulados; 

IV - registros mensais que demonstrem a ausência de contaminação 
do solo e do lençol de água no entorno e sob a área ocupada pelos 
rejeitos; 

V - o relatório técnico anual atestando a segurança dos depósitos de 
resíduos tóxicos industriais, firmado por profissional legalmente 
habilitado, registrado e em dia com o Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - CREA- MG. 

Art. 7° - Os proprietários ou os responsáveis legais por barragens e 
por depósitos de resíduos tóxicos industriais já implantados terão o 
prazo de um ano contado da data de publicação desta lei para 
apresentarem aos órgãos gestores de recursos hídricos e de meio 
ambiente estudo técnico comprovando a segurança de suas obras, 
nos termos do art. 2°. 

Art. 8° - Aos infratores desta lei aplicam-se as penalidades previstas 
nas Leis n°s 7.772, de 8/9/80, e 13.199, de 29/1/99. 

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 
dias contados da data de sua publicação. 
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Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003. 
Comissão de Acidentes Ambientais 
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Justificação: A Comissão Especial de Acidentes Ambientais, após 
ter estudado durante 90 dias a atuação dos órgãos ambientais na 
prevenção de acidentes e de ter avaliado o sistema ambiental do 
Estado, resolveu propor modificações em alguns dispositivos legais. 

Entre as recomendações enumeradas no relatório final da Comissão 
está a de transformar em lei o disposto na Deliberação Normativa 
COPAM no 62, de 2002, que trata dos critérios de classificação das 
barragens de contenção de rejeitas, de resíduos e de reservatórios de 
água em empreendimentos industriais e de mineração. 

A edição de uma lei ordinária sobre o tema visa a dar maior eficácia 
à aplicação da referida decisão normativa, a tipificar as infrações e 
estabelecer as penalidades correspondentes. 

A Comissão de Acidentes Ambientais, ao apresentar este projeto de 
lei , espera contribuir para as ações do Governo voltadas a coibir 
atitudes como a falta ou a precariedade de manutenção de obras que 
envolvam riscos ambientais, seja por operação deficiente, seja por 
abandono do empreendimento por causas diversas. 

A Comissão entende que essa lei, associada às demais 
recomendações contidas no relatório final da Comissão Especial, 
contribuirá muito para as medidas que o Poder Executivo vem 
implementando no redirecionamento das ações de Governo na 
fiscalização realizada pelos órgãos responsáveis pela política estadual 
de meio ambiente. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .134/2003 
Altera a Lei n° 1 0.627, de 16 de janeiro de 1992, que dispõe sobre a 

realização de auditorias ambientais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 4° da Lei n° 10.627, de 16 de janeiro de 1992, passa a 

vigorar acrescido dos seguintes incisos VIII e IX e parágrafo único: 
"Art. 4° - .. .... .... ............. . . 
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VIII -as indústrias de papel e celulose; 
IX - as barragens de contenção de resíduos, de rejeitos e de águas. 
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Política Ambiental -

COPAM - poderá: 
I - exigir que outros empreendimentos e atividades potencialmente 

poluidoras ou que representem risco de acidentes ambientais realizem 
auditorias ambientais, conforme o disposto nesta lei; 

11 - deliberar sobre a redução ou ampliação da periodicidade de que 
trata o "caput" deste artigo, conforme o caso.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a 

contar da data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003. 
Comissão de Acidentes Ambientais 
Justificação: A Comissão Especial de Acidentes Ambientais , após 

estudar durante 90 dias a atuação dos órgãos ambientais na 
prevenção de acidentes e avaliar o sistema ambiental do Estado, 
propôs à Casa modificações em alguns dispositivos legais. Entre as 
recomendações enumeradas no relatório final da Comissão está a de 
alterar a Lei n° 10.627, de 1992, que dispõe sobre a realização de 
auditorias ambientais. 

O objetivo da alteração é o de ampliar a relação de atividades 
sujeitas à obrigatoriedade de auditorias ambientais periódicas. 

Durante os estudos da Comissão, verificou-se que a lei mencionada 
sequer tinha sido regulamentada pelo Executivo. Assim, tornou-se 
inócua uma excelente ferramenta de controle das atividades de risco e 
de prevenção de acidentes ambientais. É fácil perceber que a simples 
aplicação da lei em comento traria maior segurança às estruturas 
construídas, e evitaria que essas obras de controle de impactos 
ambientais negativos viessem a se transformar, elas mesmas, em 
fontes de riscos para os moradores de suas vizinhanças e para os 
demais componentes dos ecossistemas adjacentes a elas. 

A realização de auditorias periódicas nas empresas com fontes 
emissoras de poluição, por profissionais legalmente habilitados e de 
forma independente do empreendedor, que é o responsável legal pela 
contratação do serviço, é um meio seguro de prevenir riscos 
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ambientais. Ter-se-iam evitado, assim, ocorrências como as de 
Cataguases, de Macacos e de Fernandinho, que poluíram grandes 
áreas e provocaram até mesmo, nos dois últimos casos, a perda de 
vidas humanas. 

As modificações que a Comissão de Acidentes Ambientais pretende 
introduzir na Lei n° 1 0.627 visam a ampliar o seu campo de aplicação. 
Por outro lado, ao trazer o texto legal à discussão nesta Casa, 
pretende-se demonstrar sua importância na prevenção de acidentes 
ambientais, de forma a induzir o Executivo a regulamentá-lo 
rapidamente. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .135/2003 
Declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de 

Governador Valadares da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede 
no Municfpio de Governador Valadares. 

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

Metropolitano de Governador Valadares da Sociedade de São Vicente 
de Paulo, com sede no Municfpio de Governador Valadares. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade 

pública o Conselho Metropolitano de Governador Valadares da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, entidade civil sem fins lucrativos 
que tem por objeto social é representar o Conselho Nacional do Brasil 
da Sociedade de São Vicente de Paulo. 

O Conselho em questão funciona regularmente há mais de dois 
anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não 
percebem nenhuma remuneração pelas funções que exercem, 
conforme consta em atestado do Prefeito Municipal de Governador 
Valadares. 

Por ser justo, peço a aprovação deste projeto de lei. 
- Publicado, vai o projeto às Comissôes de Justiça, para exame 
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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 .136/2003 
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Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança 
Pública da área de abrangência da 11a CIA do 5° Batalhão de Polícia 
Militar e da 12a Delegacia de Polícia da 36a Seccional - Barreiro, 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 Conselho Comunitário 

de Segurança Pública da área de abrangência da 11 a CIA do 5° 
Batalhão de Polícia Militar e da 12a Delegacia de Polícia da 36a 
Seccional - Barreiro , 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 Reuniões, 7 de julho de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública da área 

de abrangência da 11 a CIA do 5° Batalhão de Polícia 'Militar e da 128 

Delegacia de Polícia da 368 Seccional - Barreiro é uma entidade civil 
sem fins lucrativos, com sede no Município de Belo Horizonte. Há três 
anos promove palestras, conferências, fóruns de debates, campanhas 
educativas e outros eventos culturais visando à orientação da 
comunidade na promoção e à ajuda em sua auto-defesa, despertando 
em cada cidadão o sentimento de segurança e o espírito recíproco de 
cooperação e solidariedade em benefício da ordem pública e do 
convívio social. 

O tftulo de utilidade pública estadual possibilitará a continuação das 
atividades do Conselho, com a obtenção de recursos oriundos do 
Estado. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares 
à aprovação deste projeto de lei . 

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

PROJETO DE LEI N° 1.137/2003 
Autoriza a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias - ICMS -, incidente sobre a saída, nas 
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operações internas, para a aqu1s1çao de ônibus para utilização 
exclusiva no transporte coletivo de passageiros. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Operações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - incidente sobre a saída, em operações 
internas, para a aquisição de ônibus para utilização exclusiva no 
transporte coletivo de passageiros, na forma, no prazo, nas condições 
e na disciplina de controle estabelecidos em regulamento. 

Parágrafo único - A isenção a que se refere o "caput" deste artigo 
será concedida nos termos fixados em convênio de que trata o art. 8° 
da Lei n° 6 .763, de 26 de dezembro de 1975. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2003. 
Alencar da Silveira Jr. 
Justificação: A isenção do ICMS incidente, nas operações internas, 

sobre a compra de ônibus destinados ao transporte coletivo de 
passageiros é muito importante para a categoria. A diminuição do 
preço do ônibus permite maior renovação da frota, dando assim mais 
segurança, conforto, causando menor poluição e diminuindo também 
o custo na manutenção; todavia, a isenção só pode ser concedida se 
autorizada por convênio aprovado pelo CONFAZ. A necessidade da 
presente lei é prevista na Lei Complementar Federal n° 24. 

De acordo com esse entendimento e ciente da necessidade dessa 
medida, venho propor o presente projeto de lei, que, por ser justo, há 
de contar com o apoio dos colegas desta egrégia Casa. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1 .489/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a Sra. Thaís Viana de Freitas 
pela pesquisa que resultou na descoberta da primeira vacina contra 
picadas de serpentes em animais. (- À Comissão de Educação.) 

N° 1 .490/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
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formulado voto de congratulações com o Sr. Roberto Mauro Amaral 
por sua nomeação como Diretor de Planejamento da CODEVASF. (-À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.491/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado apelo aos Presidentes do Superior Tribunal de Justiça e do 
Tribunal Regional Federal da 1 a Região e ao Diretor-Geral da Seção 
Judiciária da Justiça Federal em Minas Gerais com vistas à criação, 
em Montes Claros, de subseção da Seção Judiciária da Justiça 
Federal em Minas Gerais e de Juizados Especiais Cfveis e Criminais. 
(-À Comissão de Administração Pública.) 

No 1 .492/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Rádio Difusora Ouro Fino 
Ltda. pela realização do XI Festival de Interpretação de Música 
Sertaneja, em 11 /10/2003, no Município de Ouro Fino. (-À Comissão 
de Transporte.) 

N° 1 .493/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG - pelos seus 33 
anos de fundação. (- À Comissão do Trabalho. ) 

No 1 .494/2003, do Deputado Gilberto Abramo, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso às Faculdades Federais 
Integradas de Diamantina - FAFEID - pelo transcurso de seu 
cinqüentenário. (-À Comissão de Educação.) 

N° 1 .495/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Augusto Junho 
Anastasia, Secretário de Planejamento, pela assinatura de convênio 
com a Caixa Econômica Federal para disponibilização de informações 
sobre os certificados de regularidade de empresas junto ao FGTS. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

No 1 .496/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Luís Flávio Sapori , 
Secretário Adjunto de Defesa Social , pela elaboração de plano de 
combate ao crime organizado e pela assinatura de convênio com o 
Governo Federal para sua execução. (- À Comissão de Segurança 
Pública.) 

N° 1.497/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à realização 
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de melhorias na estrada que liga Governador Valadares ao pico do 
lbituruna. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 1.498/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à 
elaboração de plano emergencial de preservação e de combate a 
incêndios no pico do lbituruna, em Governador Valadares. (- À 
Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 1.499/2003, do Deputado Zé Maia, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de União de 
Minas pelo transcurso do aniversário de sua emancipação político-
administrativa. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.500/2003, da Comissão Especial do Transporte de Automóveis, 
pleiteando seja solicitada ao Presidente da Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais cópia do ato constitutivo e das alterações contratuais 
das empresas de transporte de automóveis registradas no Estado. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão 
Especial do Transporte de Automóveis. Anexe-se ao Requerimento no 
1 .424/2003, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, c/c 
a Decisão Normativa da Presidência n° 8.) 

N° 1.501 /2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Associação dos Lojistas e 
Representantes de Móveis de Minas Gerais pelo transcurso do 9° 
aniversário de sua fundação.(- À Comissão de Turismo.) 

N° 1.502/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Senador Paulo Paim pela aprovação, 
pelo Congresso Nacional, do Estatuto do Idoso, de sua autoria. (- À 
Comissão do Trabalho.) 

N° 1 .503/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Sr. José Arcebispo da Silva Filho por 
sua nomeação para o cargo de Superintendente-Geral da Polícia Civil 
do Estado.(- À Comissão de Segurança Pública.) 

N° 1.504/2003, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social e 
Esportes com vistas a que preste informações sobre o plano de 
reorganização e revitalização dos Centros Sociais Urbanos do Estado. 
(-À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.505/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
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formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado com 
vistas à interdição da carceragem anexa ao 1 o Distrito Policial da 
Delegacia Seccional de Contagem. 

Da Deputada Maria José Haueisen e outro, solicitando seja 
realizado nesta Casa evento para tratar da implementação do Sistema 
de Gestão de Recursos Hídricos no Estado. (- À Mesa da 
Assembléia.). 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Célio Moreira, Ana Maria Resende, Jô Moraes e outro, Fahim Sawan, 
Maria Tereza Lara, João Bittar, Domingos Sávio (2), Durval Ângelo (6) 
e das Comissões de Assuntos Municipais e de Direitos Humanos. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Assuntos Municipais e dos Deputados Mauri Torres e Alberto 
Bejani. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira 
O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

traz-me à tribuna o decreto assinado pelo Governador Aécio Neves, 
motivo de muita alegria. Com isso, o Governador pratica a redenção 
do Norte de Minas, dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Desde 
sua campanha, solicitamos-lhe a redução da tarifa de energia elétrica 
para os irrigantes do Norte de Minas. Por intermédio do Decreto n° 
43.618, de 29/9/2003, o Governador, beneficiando não só a região do 
Norte de Minas, mas também todo o Estado, baixou o ICMS, de 18% 
para 12%, para os irrigantes noturnos, e, na região do IDENE, a tarifa 
será zero. 

Portanto, agradeço a solicitação dos Deputados da bancada do 
Norte de Minas, porque lá se encontram mais de 20.000ha de pivô 
central parados devido à alta tarifa de energia. Na Bahia, a poucos 
quilômetros, a tarifa era zero, beneficiando o Estado vizinho. A 
equidade que o Governador traz para a região é enorme e tornará 
viáveis os projetos de Pirapora, Jaíba e outros. Agradeço o empenho 
dos Secretários Odelmo Leão, da Agricultura; Wilson Brumer, do 
Desenvolvimento; Fuad, da Fazenda; e da Secretária Elbe Brandão. A 
partir de amanhã, nossa região será outra. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)- Cumprimento V. Exa. pelo 
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seu pronunciamento. Na verdade, isso leva-nos a acreditar que nem 
tudo está perdido nessa região. Como V. Exa. disse, hoje muitos 
produtores rurais passam por grandes dificuldades, principalmente os 
pequenos que acreditaram, investiram, adquiriram empréstimo de 
Banco e produziram a riqueza da região norte-mineira por meio da 
irrigação. 

V. Exa. sabe que muitos usavam o benefício da energia noturna. 
Aliás, era um verdadeiro sacrifício. Durante o dia mantinham os seus 
equipamentos desligados e , à noite, eram obrigados a realizar 
ligações móveis, pois havia uma redução da carga de ICMS, do preço 
da energia elétrica. Muitas vezes não podiam nem dormir, porque 
ligavam determinada área durante uma hora e depois mudavam toda 
a ligação para outra área. Assim que amanhecia o dia, a energia 
elétrica era novamente majorada em 75%. 

O decreto do Governador, atende a esse grande esforço. Por 
diversas vezes, estivemos com o Secretário de Estado da Agricultura 
e tivemos audiências com o Governador, para tratar desse assunto. 

Deputado, podemos comemorar esse fato. A sensibilidade do 
Governador Aécio Neves está provada, pois ele se importa com a 
região norte-mineira, como os vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Há 
muitos governantes que utilizam essas regiões apenas em períodos 
pré-eleitorais, formando verdadeiras caravanas. Por exemplo, 
deslocam-se para o Jequitinhonha quando há a caravana. Porém, 
depois que ela retorna, não se leva nada de concreto nem esperança 
para o povo. 

Hoje, a irrigação é a nossa principal riqueza. Na nossa região não há 
água em abundância, nem chuvas regulares como no Sul de Minas, 
no Triângulo Mineiro e em outras regiões. No Norte de Minas há 
períodos prolongados, como seis ou sete meses, sem chover. Aliás, 
chove em determinados períodos. Então, apenas a irrigação pode 
trazer o emprego e a riqueza para essa região. 

Devemos comemorar esse decreto. Estamos felizes e agradecemos 
ao Governador Aécio Neves pela sensibilidade, pelo trabalho e pelo 
conhecimento dessas regiões. Parabéns a V. Exa. por seu 
pronunciamento e por seu trabalho. Certamente a bancada está 
atenta a novas oportunidades, para irmos ao Governador pedir-lhe 
benefícios para o Norte, retirando o atraso e a diferença histórica em 
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relação a outras regiões. Hoje, vencemos mais uma etapa. 

O Deputado Gil Pereira - Obrigado pelas suas palavras, Deputado 
Carlos Pimenta. V. Exa. sempre lutou pela nossa região. Não só o 
Norte de Minas, os vales do Jequitinhonha e do Mucuri, como também 
os outros Estados foram beneficiados com a tarifa zero, que baixou de 
18% para 12% para o consumidor, irrigante noturno. O Estado como 
um todo ganhou com isso. O agronegócio passa a ser mais uma 
potencialidade para o Estado. Competiremos com outros Estados que 
avançaram, como Mato Grosso, Tocantins e Bahia, que já possuíam 
esse benefício. 

Realmente, houve sensibilidade do Governador Aécio Neves. Além 
desse decreto, o Governador também está empenhado em, 
juntamente com o Governo Federal , com os parlamentares e, 
principalmente, com o Presidente Lula, discutir a questão do semi-
árido. Apenas 40 municípios do Norte de Minas estão incluídos nesse 
decreto do Governo Federal, que beneficia todos os Estados do 
Nordeste. 

Isso faz com que alguns municípios tenham benefícios, enquanto 
municípios vizinhos não são beneficiados. Aliás, o Banco do Nordeste 
e o Banco do Brasil dão um rebate de até 70% nas dívidas existentes 
dos pequenos e microproprietários rurais. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Gil Pereira, 
quero me unir a V. Exa. e parabenizá-lo pela luta permanente em 
defesa do Norte de Minas e de uma Minas Gerais realmente 
comprometida com o nosso povo e com o desenvolvimento. Uno-me a 
V. Exa. na sua manifestação de gratidão, reconhecimento e estímulo 
ao nosso Governador. O Governador Aécio Neves tem sido uma 
referência nacional, lutando por Minas Gerais e por mais justiça para 
todos os Estados da Federação, com uma postura ética, de grande 
negociador junto ao Governo Federal, dando exemplo em casa. 
Procura tomar atitudes que não representarão grande queda de 
arrecadação, porque são atitudes inteligentes do ponto de vista fiscal , 
a exemplo dessa que incentiva a irrigação. Há pouco tempo, desta 
tribuna, manifestamos nossa preocupação para que Minas Gerais não 
tivesse tarifas mais altas do que outros Estados, e recentemente o 
Governador reduziu a tarifa sobre o óleo diesel, incentivando as 
indústrias e os consumidores mineiros no transporte e no 
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desenvolvimento. Portanto, iniciativas como essa demonstram que 
nosso Governador está comprometido com o desenvolvimento de 
Minas, está atento aos reclames da nossa população e está em 
harmonia com esta Casa, que também manifestou seu desejo de ver 
redução dessas tarifas. Deputado, queremos parabenizá-lo, 
parabenizar o Governador Aécio Neves e manifestar nossa alegria. 
Tivemos a oportunidade de encaminhar um requerimento ao Governo 
e tratar, nesta tribuna, de nossa preocupação com alguns impostos 
mineiros, que nos deixavam em desvantagem em relação a alguns 
Estados, em termos competitivos. Um deles foi a irrigação. Parabéns 
ao nobre Deputado pelo pronunciamento, parabéns ao Governador 
Aécio Neves pela atitude correta de incentivar a irrigação. 

O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao nobre Deputado Domingos 
Sávio pelas suas palavras. Realmente nosso Governador merece 
todos os aplausos. 

Outra parte do nosso pronunciamento é justamente sobre o que V. 
Exa. falou. Minas compra a briga fiscal. Acho que esta Casa, a 
Assembléia Legislativa, o povo de Minas Gerais tem que dar todo o 
respaldo ao Governador Aécio Neves, já que, infelizmente, o que foi 
tratado, na primeira parte, entre o Presidente Lula e os outros 26 
Governadores de Estado não está sendo cumprido. Se há guerra 
fiscal , Minas Gerais tem que estar junto para que não fiquemos 
prejudicados. Todos os mineiros e esta Casa têm que dar sua palavra 
de força e de respaldo ao nosso Governador, assim como a nossa 
bancada federal. Minas é muito grande. Como diz o poeta, Minas são 
muitas. Existe a Minas pobre que é a do Norte, do vale do Mucuri. O 
parlamento, principalmente do Nordeste, não quer reconhecer essa 
necessidade da nossa região. Acho que o Governador fez bem em 
comprar essa briga fiscal. Não tenha dúvidas de que terá o apoio e o 
respaldo desta Casa e do povo mineiro para que possamos ter um 
Estado com mais eqüidade e justiça social, como muito bem fez com a 
tarifa de energia elétrica para todos os mineiros, em especial para as 
regiões do Norte, do Mucuri e do vale do Jequitinhonha. Quero, mais 
uma vez, enfatizar que temos que reconhecer o trabalho do Secretário 
da Agricultura, Odelmo Leão; do Secretário de Desenvolvimento, 
Brumer; do Secretário da Fazenda, Fuad; e da nossa Secretária do 
Norte e do vale do Jequitinhonha, a Deputada Elbe Brandão. Quero 
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deixar meu testemunho e de toda a bancada do Norte de Minas de 
reconhecimento ao Governador Aécio Neves por esse decreto. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar 
O Deputado Fábio Avelar- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

caros assistentes nas galerias e amigos que nos assistem pela TV 
Assembléia, venho à tribuna comentar uma das maiores aberrações 
que tenho visto nos últimos anos. Refiro-me ao Projeto de Lei no 
510/2003, do Deputado Carlos Souza, do PL do Amazonas, que se 
encontra em tramitação no Congresso Nacional. Esse projeto propõe 
a revogação da Lei Federal no 6.050, de 1974, que dispõe sobre a 
fluoretação do abastecimento público nas localidades que contam com 
estação de tratamento. 

Implementada em 1974, essa lei foi um avanço impressionante em 
termos de política de saúde pública. A fluoretação tem o objetivo de 
evitar a cárie dentária, principalmente na faixa etária até os 14 anos 
de idade. O nosso pronunciamento tem o propósito de alertar os 
Deputados Estaduais e Federais. 

Tivemos a satisfação de ver esse projeto ter como relator o 
Deputado Francisco Gonçalves, do PTB, nosso colega de partido, 
sensível , com quem tivemos oportunidade de tecer comentários sobre 
a matéria. Fornecemos a S. Exa. subsídios para que possa apresentar 
seu parecer, e o Deputado disse-me que dará parecer contrário ao 
projeto. 

Não basta só isso. Cabe o nosso alerta para que os demais 
Deputados daquela Casa o acompanhem para neutralizar essa ação e 
rejeitar o projeto. Desde que esse projeto foi apresentado à Câmara 
dos Deputados, suscitou em todo o Brasil reação contrária muito 
grande. 

Na justificativa do projeto, S. Exa. diz que o primeiro ponto é que a 
fluoretação da água para abastecimento público, tornada obrigatória 
em vários países e objeto de campanhas dos órgãos internacionais de 
saúde pública, é fruto de um equívoco científico. Deputado Doutor 
Ronaldo, V. Exa. que conhece as vantagens da fluoretação, ele fala 
em equívoco científico, mas sequer apresenta estudo ou abordagem 
técnica sobre o assunto. Não conseguimos entender. 

Comentaremos um trabalho apresentado ao nosso ilustre relator, 

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



T2 
Deputado Francisco Gonçalves, um relatório coordenado pelo 
Ministério da Saúde e pelo Ministério das Cidades. O parecer 
apresenta as razões para que o projeto seja rejeitado. 

Abordando vários aspectos técnicos, gostaríamos de ressaltar que o 
documento encaminhado ao nosso relator foi assinado por diversas 
entidades que atuam nas áreas de saneamento e de saúde pública. 
Gostaria de que os senhores tomassem conhecimento dessa relação, 
para terem idéia da revolta causada por esse projeto, principalmente 
nas pessoas que lidam com saneamento há muitos anos e sabem da 
eficiência desse processo de fluoretação para a saúde pública. 
Assinaram esse documento a área técnica de saúde bucal do 
Ministério da Saúde; a Fundação Nacional de Saúde, pertencente a 
esse Ministério; a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental , 
pertencente ao Ministério das Cidades; a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA -; a Organização Pan-Americana de 
Saúde; as Secretarias de Estado de Saúde Pública de São Paulo e do 
Rio Grande do Sul; o Conselho Federal de Odontologia; a Associação 
Brasileira de Odontologia; a Associação Brasileira de Cirurgiões-
Dentistas; a Federação Interestadual dos Odontologistas; a Federação 
Nacional dos Odontologistas; a Associação Brasileira de Odontologia 
de Promoção da Saúde; a Associação Brasileira de Saúde Bucal 
Coletiva; a Associação Paulista de Cirurgiões-De'ntistas; a Associação 
Paulista de Saúde Pública; a Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental; a Associação das Empresas de Saneamento 
Básico Estaduais; a Associação Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento; a Companhia de Água e Esgoto de Brasília; a 
Companhia Riograndense de Saneamento; a Companhia de 
Saneamento do Estado de São Paulo; a Associação Brasileira de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva; o Centro Brasileiro de Estudos de 
Saúde Pública, e mais de 50 técnicos. Esperamos também terem 
recebido manifestações de empresas, como a COPASA e a Secretaria 
da Saúde de Minas Gerais. Vejam os senhores a preocupação dessas 
autoridades em levar ao Congresso Nacional as razões para que esse 
projeto seja rejeitado. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Queremos primeiramente 
parabenizá-lo, nós que temos a alegria de conhecê-lo de longa data e 
sabemos da seriedade com que V. Exa. trata as questões públicas, 
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em particular as relacionadas com saneamento básico, água 
tratada, serviços de esgoto sanitário e de preservação dos mananciais 
e com os cuidados com o meio ambiente. Sou testemunha da sua luta 
em defesa do saneamento básico e de água de qualidade para todo o 
Estado e, ao longo de muitos anos, dos excelentes serviços prestados 
à COPASA. 

Aproveito a oportunidade para registrar um dos grandes feitos que 
V. Exa. realizou em Minas Gerais, como Diretor da COPASA, quando 
era Prefeito de Divinópolis, proporcionando água tratada à Grande 
Ermida, hoje, um dos melhores bairros da cidade. Graças a sua visão 
empreendedora, à coragem e à vontade de servir, levamos água 
tratada de Divinópolis até a Ermida, por meio de 1 Okm de tubulação. 

Faço aparte ainda para registrar meus cumprimentos ao Dr. 
Francisco, meu querido companheiro Dr. "Chiquinho parteiro", que era 
meu Vice-Prefeito, na ocasião em que levamos água ao Distrito de 
Santo Antônio dos Campos. V. Exa. se lembra bem dele, hoje, seu 
companheiro do PTB, e que, com certeza, está dando contribuição ao 
Congresso Nacional, por ser parlamentar sério. Com esse parecer, 
evitará a aprovação de lei que prestará grande desserviço à Nação. 
De fato, o tratamento da água deve ser baseado em princípios 
cientfficos, e não na intuição, como parece ter proposto esse 
Deputado. 

Parabéns, nobre Deputado Fábio Avelar! Fica registrada minha 
admiração pelo seu brilhante trabalho em defesa do povo mineiro, 
particularmente, em relação à questão do saneamento básico. 

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte do Deputado 
Domingos Sávio, que já foi Prefeito de Divinópolis, cidade 
progressista, e sabe o bem que faz à população o processo de 
fluoretação e a água tratada. 

Fui Diretor da COPASA, por duas vezes, e acompanhei de perto a 
importância do processo de fluoretação das águas públicas. Saliento 
que a COPASA foi uma das primeiras empresas brasileiras a adotar 
esse processo, em 1975; ou seja, há quase 30 anos, a COPASA vem 
fluoretando nossas águas. Naquela época, foi feito um levantamento 
prévio, para verificar a qualidade da saúde bucal em 7 mil crianças de 
6 a 12 anos e constatou-se que as crianças de até 12 anos já 
apresentavam média de oito cáries dentárias, sendo que 83% das 
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necessidades de tratamento não eram atendidas. Hoje, uma criança 
de 12 anos tem, em média, apenas três cáries, geralmente menores e 
mais facilmente tratáveis, e houve uma redução geral de mais de 60% 
na incidência de cárie dental. 

Segundo o trabalho de mestrado desenvolvido pelo eng. José 
Magno Senra Fernandes - técnico da área de saneamento que 
trabalhou não só na empresa de saneamento de Minas Gerais, como 
também na CETESP, de São Paulo, tem um profundo conhecimento 
na área, pois foi o pioneiro na implantação do sistema de fluoretação 
de Minas e tem um trabalho que hoje é referência nacional e 
internacional -, até o ano 2000, a empresa investiu, somente em Belo 
Horizonte, R$3.500.000,00 com a fluoretação, trazendo benefícios que 
representaram economia da ordem de R$50.000.000,00. O 
engenheiro demonstra isso em seu trabalho "Análise Técnica, 
Econômica e Social do Processo de Fluoretação das Águas em Belo 
Horizonte", disponível nas bibliotecas da UFMG e da COPASA. 

Quero ainda falar sobre o custo de um processo de fluoretação, 
segundo dados do Dr. José Magno. No processo utilizado pela 
COPASA, o custo para uma pessoa, durante 70 anos, é menor que 
R$1 0,00, ou seja, a relação custo-benefício não pode ser questionada. 
Por isso, duvidamos do real objetivo desse projeto. O que está por 
trás dele? Serão interesses de grandes grupos econômicos, que 
querem inviabilizar esse processo no Brasil, para fazê-lo por meio de 
produtos disponibilizados em consultórios odontológicos? 

Fica aqui esse alerta. Já protocolei e estou apresentando um 
requerimento, nos seguintes termos: "O Deputado que este subscreve 
vem, respeitosamente, na forma regimental, requerer ao ilustre 
Presidente da Mesa desta Casa, Deputado Mauri Torres, seja 
apresentada manifestação de protesto, em decorrência da tramitação, 
na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei no 510/2003, do 
Deputado Carlos Souza - PL do Amazonas -, apresentado àquela 
Casa, em março de 2003. O referido projeto propõe a revogação da 
Lei Federal no 6 .050, de 24/5/1974, que dispõe sobre a fluoretação da 
água em sistemas de abastecimento quando existir estação de 
tratamento. Deputado Fábio Avelar.". 

A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte) -Obrigada, Deputado Fábio 
Avelar. Fui professora de 1° e de 2° grau à época em que a COPASA 
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teve a iniciativa de fluoretar a água. Atualmente, em Minas Gerais, 
as crianças apresentam índice de cárie muito reduzido. É fantástica a 
ação do flúor na prevenção da cárie! 

Aproveito para agradecer a V. Exa. e ao Deputado Sargento 
Rodrigues por interferirem junto ao Corpo de Bombeiros, por 
intermédio do Cel. Damásio. O Deputado Fábio Avelar entrou em 
contato com o Dr. Luiz Nogueira, Superintendente da COPASA, 
enviando carro-pipa, para que fosse extinto o incêndio no Condomínio 
Vila Castela. Faço moção de louvor a eles, porque o fogo estava se 
alastrando para uma área de preservação ambiental e em direção a 
mananciais da COPASA. Não sabia que por ali passava um rio. Muito 
obrigada pela grande solidariedade. 

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte da Deputada Lúcia 
Pacífico. Agradeço também a presteza da COPASA naquele momento 
tão difícil. 

Já tive a oportunidade de conversar com toda a nossa Bancada do 
PTB. Esperamos que o amigo Deputado Dr. Francisco, que é bastante 
sensível, rejeite esse projeto que, se aprovado, trará· seqüelas para 
toda a população brasileira. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

imprensa, público nas galerias, telespectadores da TV Assembléia e 
funcionários da Casa, ser um representante do Legislativo mineiro é 
gratificante quando podemos dar nossa contribuição para o bem 
comum de uma comunidade e, em especial, da nossa querida 
população de Minas. Algumas vezes, o trabalho do parlamentar surge 
como uma luz no fim do túnel. Apesar de não podermos realizar 
mágica que acabaria com todos os problemas pelos quais passam 
uma sofrida camada do nosso povo, tentamos, de uma forma ou de 
outra, minorar o seu sofrimento, apresentando projetos em benefício 
de um futuro melhor para todos. Como é do conhecimento da maioria, 
antes de ser Deputado, sou médico, e minha vocação fala bem alto 
quando se trata da vida de qualquer ser humano. 

A penúria enfrentada pela maioria dos hospitais do nosso Estado 
acaba se refletindo na qualidade da saúde. Hoje destaco, desta 
tribuna, o Requerimento n° 1.342, de minha autoria, aprovado 
recentemente pela Comissão de Saúde desta Casa e absorvido pela 
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mesma. O citado requerimento solicita seja feito apelo ao Secretário 
da Saúde, para que não se inscreva no Sistema Integrado de 
Administração Financeira - SIAFI -, e nem se inicie nenhuma cobrança 
judicial ou extrajudicial referente a pagamentos de taxas, a multas 
originárias de fiscalizações e a qualquer outro tipo de débitos afetos 
àquela Secretaria, de hospitais e de clínicas conveniadas, enquanto o 
IPSEMG não regularizar os débitos pendentes com as referidas 
instituições. 

O documento solicita ainda que sejam suspensas, no SIAFI, as 
inscrições inseridas no sistema nos últimos meses. Os hospitais e 
clínicas credenciadas para prestarem serviços ao IPSEMG no 
atendimento aos servidores públicos do Estado passam por sérias 
dificuldades financeiras, devido ao não-pagamento por serviços já 
prestados ao IPSEMG e ao Estado. Os serviços prestados pelo SUS 
têm remuneração muito baixa e não sustentam as necessidades 
financeiras dos hospitais e das clínicas credenciadas. 

Em conseqüência do não-pagamento pelo IPSEMG, diversos 
hospitais e clínicas de Minas Gerais estão devendo a muitos 
fornecedores e funcionários , e se encontram na iminência de fechar 
as portas, devido a greves e cobranças insustentáveis. Para piorar a 
situação, a Secretaria de Saúde, ao concluir alguns processos 
referentes à cobrança de consulta por médicos no consultório, antes 
da internação, sem que o hospital possa controlar a situação, está 
multando o hospital, e passa a não pagar ao mesmo, inscrevendo-o 
no SIAFI. Inicia-se, então, sério processo de cobrança. Como pagar a 
multa ao Estado se ele próprio não paga aos hospitais pelos serviços 
já prestados? Onde obter dinheiro, se, com a denúncia ao SIAFI, o 
hospital fica impedido de receber quaisquer repasses financeiros, e 
também os do SUS? Mais uma vez, citamos, como exemplo, o 
Hospital Imaculada Conceição, de Curvelo, que foi multado em dois 
processos, cujo valor total girou em torno de R$6.000,00. Esses 
processos resultaram de recebimento de consultas por médicos em 
consultório particular, sendo que, depois, o paciente era internado em 
hospital conveniado com o IPSEMG. Por outro lado, o hospital, que, 
hoje, devido a esses processos, está devendo R$6.000,00, tem a 
receber do IPSEMG, somente dos meses de outubro, novembro e 
dezembro do ano passado, a importância de aproximadamente 
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R$130.000,00. É ilógico o fato de o hospital dever multa 
questionada na sua própria origem, quando o recurso não foi aceito, e 
ser denunciado ao SIAFI , tendo um crédito a receber, muitas vezes, 
superior. A suspensão de qualquer repasse irá definitivamente 
decretar a falência do Hospital Imaculada Conceição, de Curvelo, que, 
no início deste mês, deixou de receber os repasses referentes ao 
atendimento pelo SUS, e não consegue pagar a seus funcionários. A 
suspensão do atendimento é imediata e gerará caos à saúde de 
Curvelo e de região. 

Aproveito para parabenizar nosso amigo, companheiro e 
correligionário, Deputado Sebastião Navarro Vieira, pelo seu 
aniversário. Que Deus o ilumine para que continue sua trajetória, 
prestando serviços à comunidade de Poços de Caldas, à região e a 
toda Minas Gerais. 

Ressalto ainda a emenda que apresentei ao Projeto de Lei no 83, de 
autoria do colega Alencar da Silveira Jr. 

Segundo o projeto original, o Poder Executivo autorizaria a isenção 
do ICMS incidente sobre a saída em operações internas para a 
aquisição de veículos destinados a aluguel , a táxi e utilizados no 
transporte público de passageiros. 

O transporte público tem caráter essencial à coletividade. Apresentei 
emenda ao projeto estendendo os benefícios aos ônibus, que prestam 
o mesmo tipo de serviço, o que influenciará sobremaneira na planilha 
de custos que determinará o preço das passagens cobradas dos 
usuários do transporte coletivo, cuja grande parcela é composta por 
pessoas carentes, assalariadas, de poucos recursos, enfim, uma parte 
de nossa população que deve, acima de tudo, ser beneficiada. O 
Projeto de Lei no 83 será discutido hoje, em 1° turno. Conclamo todos 
os meus pares a se posicionarem pela sua aprovação. 

Desejo a todas as secretárias, pessoas que trabalham dando 
cobertura, prestando seus serviços da melhor maneira possível, tanto 
na iniciativa privada quanto na pública, felicidades por este dia, 
comemorado em todos os setores da sociedade mineira. 

Parabenizo o Município de Três Marias, administrado pelas mãos 
competentes do Prefeito Geraldo da Silva Macedo, o "Padre Gê", que, 
na presente data, consolida-se como a cidade pioneira na implantação 
do programa Primeiro Emprego. 

L....------0-------1 



78 
Fatos como esses engrandecem os municípios e fazem com que 

possamos reverenciar o Município de Três Marias, que inicia essa 
caminhada, incentivando jovens e empresas na parceria do Primeiro 
Emprego, momento difícil na vida dos cidadãos que entram no mundo 
do trabalho. 

Mais uma vez, apelo para a sensibilidade do Secretário Marcus 
Pestana para tirar do SIAFI as clínicas e hospitais que têm a receber 
do IPSEMG, mas que são punidos, às vezes, por atitudes dentro dos 
consultórios médicos que fogem ao controle dos hospitais. Depois de 
cobrada a consulta, o paciente é internado e o IPSEMG ordena que 
não se cobre a consulta. Os hospitais são penalizados e não podem 
receber, não só o recurso atrasado do IPSEMG, como também o do 
SUS e outros recursos. Isso está inviabilizando os hospitais de Minas 
Gerais. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta 
O Deputado Carlos Pimenta - Abordarei dois assuntos importantes 

que abrangem as áreas da saúde pública e do meio ambiente. 
Iniciarei, abordando reportagem veiculada, hoje, pelo jornal "Estado 

de Minas", cujo título é o seguinte: "Promotoria acusa Prefeito de 
desviar verba da saúde". Te remos oportunidade de tecer comentários 
sobre a situação da saúde pública não somente em Januária, mas 
também no Estado. 

Tal reportagem faz acusações ao Prefeito de Januária, o 
companheiro Josefino Lopes Miranda, do PFL, que exerce aquele 
cargo pelo segundo mandato consecutivo. Januária possui 70 mil 
habitantes, sendo um dos maiores municípios do País, com quase 
1 O.OOOkm2

• No entanto, recebe do Fundo Nacional de Saúde recursos 
absolutamente insuficientes para atender à área de saúde. Ao 
chegarem ao município, mais ou menos no dia 15 em diante, os 
recursos já são insuficientes para atender aos 70 mil habitantes de 
Januária e a mais 50 mil de cidades vizinhas. Somente quem é 
médico, quem milita na área da saúde pública ou quem já foi Prefeito 
pode entender o que é administrar uma cidade com 1 O.OOOkm2, cujos 
distritos distam cerca de 150km, por estradas de terra, além de 
atender às demandas de 20 municípios vizinhos. 

A Promotoria Federal está acusando o Prefeito de desviar recursos 
da ordem de R$1 .720.000,00. Mas é bom que se diga que o prefeito 
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não tirou um centavo sequer da cidade em benefício próprio. Para 
que o hospital municipal continue funcionando, para que os postos de 
saúde prestem atendimento básico e para que os profissionais 
recebam seus salários, o Prefeito faz verdadeiras mágicas com os 
recursos: com o dinheiro da atenção básica paga os médicos, 
dentistas e auxiliares. Com os recursos destinados ao pagamento 
médico, que chegam ao município na metade do mês em diante, paga 
a atenção básica ou os fornecedores . 

Outro dado interessante: 49,7% das internações no único hospital 
municipal de Januária são de pacientes oriundos de municípios 
vizinhos, que não contribuem financeiramente para esses 
atendimentos. Portanto, como não podem ser recusados os 
atendimentos de urgência e emergência, além de cirurgias dentro da 
área de traumatologia, os pacientes de outros municípios são sempre 
recebidos naquele hospital. 

Nas fotos da reportagem de Luís Ribeiro, grande repórter de Montes 
Claros vejo faixas, manifestação da população e o absurdo que se 
deseja praticar contra um Prefeito simples, honesto, trabalhador, que 
entrou pobre para a Prefeitura e dela sairá também pobre. 

Agora, ele se vê obrigado a enfrentar reportagem dessa natureza. 
Não que o jornal "Estado de Minas" esteja errado, ao contrário, está 
cumprindo o seu papel de levantar acontecimentos e publicá-los. 
Refiro-me à forma adotada pela Promotoria Pública de denunciar o 
Prefeito sem entender o que realmente aconteceu e sem vivenciar o 
que ocorre em Januária e em muitas outras cidades. Acusa o Prefeito, 
fazendo com que corra o risco de perder seu mandato e de se tornar 
inelegível, como se tivesse roubado todos os recursos do município. 
Na verdade, fez o que pôde, procurando trazer um pouco mais de 
atenção ao povo. 

Há aproximadamente dois meses, também fiz denúncia dessa 
natureza porque a Promotoria Pública, diante de qualquer acusação, 
sem conhecer detalhes nem tomar conhecimento do que de fato 
ocorre, e, estribada na Lei de Responsabilidade Fiscal, muitas vezes 
faz acusações não verdadeiras, que colocam em dificuldade pessoas 
íntegras e honestas, que procuram fazer de suas administrações 
verdadeiros marcos para ajudar aos mais carentes. Apreentamos 
proposta, aceita pela Presidência da Comissão de Saúde desta Casa, 
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com o objetivo de realizar audiência pública em Januária. Iremos 
nos inteirar dos fatos e analisar a implantação do Centro Regional de 
Saúde, hoje denominado DADS, com vistas a colaborar com esse 
município na busca de solução para momentos delicados como o que 
atravessa. Queremos também mostrar o que realmente está 
acontecendo lá. 

Gostaria de tratar de outro assunto. Tenho em mãos reportagem do 
jornal "Estado de Minas" de hoje, divulgando que esta Assembléia, por 
meio de ação de nossa autoria, propõe a criação de uma comissão 
parlamentar de inquérito para o Velho Chico. Isso é verdade. 
Acompanharemos os trabalhos da Comissão de Meio Ambiente, aliás, 
vemos aqui dois de seus membros, os Deputados Paulo Cesar e 
Doutor Ronaldo. Essa Comissão se deslocará para a região onde se 
cometeu um dos maiores crimes ambientais de que se tem notícia em 
toda a história do País. Faremos leitura de resumo da matéria, para 
que todos possam entender o motivo que nos levou a propor a criação 
dessa CPI. A notícia tem a seguinte manchete: (-Lê:) 

"CPI para o Velho Chico. A Assembléia Legislativa de Minas analisa, 
a partir de hoje, proposta de criação de comissão parlamentar de 
inquérito para investigar desvios do leito do rio. O Governo Federal 
promete medidas para recuperar bacia". O caso tem os seguintes 
passos: (-Lê:) 

"Em 1981 , a Companhia Agrícola do Oeste de Minas - CIACOM -, do 
empresário mineiro Antônio Luciano, constrói um canal de 250m de 
extensão por SOm a BOm de largura no rio São Francisco. 

A idéia era fazer um atalho para os caminhões da empresa e 
aumentar a área para plantio de cana. O desvio retificou o curso do rio 
e eliminou 7,5km e, com eles, lagoas que serviam como criatórios 
para peixes. 

Em 1990, morre o empresário Antônio Luciano, e os herdeiros 
assumem os negócios da Empresa de Participações Industrial e 
Agrícola Oeste de Minas Ltda. Os sócios são Antônio Luciano Pereira 
Neto, Ana Lúcia Luciano Pereira e Clara Luciano Henriques. Em 2001, 
a empresa paulista Coimbra-Luciânia arrenda 20.000ha de plantio de 
cana-de-açúcar e usina. Somente no dia 29r1/2002 , durante a 
operação SOS Rio São Francisco, realizada pela Promotoria 
Especializada do Meio Ambiente, a Polícia Militar de Meio Ambiente e 
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o IBAMA, a empresa é autuada pela primeira vez. A empresa 
recorre da multa de R$500.000,00, pagando apenas R$90.000,00 e 
comprometendo-se a recuperar danos. Em 28/12/2002, o Ministério 
Público firma o primeiro Termo de Ajustamento de Conduta -TAC -
com o grupo de herdeiros de Antônio Luciano, para reparação dos 
danos. Em 26/5/2003, o Ministério Público firma o último T AC com os 
Procuradores da empresa responsável, Rodrigo Andrade Botelho e 
Geraldo Júlio Barbosa. Segundo Rodrigo, a empresa vai cumprir 
integralmente o acordo. Em 28/9/2003, o IBAMA analisa a proposta de 
recuperação oferecida pela empresa que consta do T AC, mas o 
cronograma ainda não foi aprovado." 

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Cumprimento-o pelos 
pronunciamentos. Fui Prefeito de Nova Serrana por duas vezes, 
município com apenas 300km2 de extensão, e tínhamos sérias 
dificuldades de manter as estradas em condições de uso, além dos 
problemas nas áreas de educação e saúde. V. Exa. deve defender o 
Município de Januária, pelas razões apresentadas. 

Quanto a minha presença na Comissão de Meio Ambiente, apesar 
de não fazer parte dela, apresentei requerimento solicitando vistoria 
sobre as denúncias apresentadas pelo jornal "Estado de Minas", na 
semana passada. Te mos responsabilidade de apurar os abusos 
ambientais causados por essa empresa no rio São Francisco. Não 
tínhamos conhecimento desse desvio na região de Lagoa da Prata e 
Moema. Acompanharemos e faremos coro com V. Exa., ao pedir a 
instalação de uma CPI para apurar denúncias não só naquela região, 
mas para também acompanhar o trajeto desse magnífico rio por 
trodas as regiões de Minas. Obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado. Apresentaremos a proposta 
de criação dessa CPI, a partir da viagem que faremos ao local em 
questão. Não é possível que uma empresa faça o desvio do rio São 
Francisco, retificando-o em 7,5km, apenas para encurtar as viagens 
de seus caminhões. Essa empresa trouxe benefícios, mas às custas 
de um crime ambiental sem precedente na história do País. 

A criação dessa CPI não fere apenas a finalidade de analisar esse 
crime, mas muitos outros que se cometem contra o rio São Francisco: 
despejo de dejetos, de esgoto sanitário doméstico e industrial, e 
desmatamento. O momento é oportuno, pois a missão de revitalizar o 
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São Francisco foi entregue ao Vice-Presidente José Alencar. 

Esse fato tem de ser apurado para servir de exemplo, não só da 
omissão de governantes do passado, mas, principalmente, para que 
isso não volte a ocorrer. 

O São Francisco é o rio da integração nacional, o principal e o mais 
importante do País. Esse crime não pode ficar impune. Na tentativa de 
se ganharem mais recursos, encurtando as viagens dos caminhões 
das empresas, comete-se crime ecológico contra o nosso rio , 
destruindo o ecossistema e acabando com lagoas importantes. 
Repito, esse crime deve ser apurado, principalmente para deixarmos 
sua solução como legado aos nossos filhos e netos e às futuras 
gerações que, certamente, cobrariam desta Assembléia Legislativa e 
do Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, imprensa, telespectadores da TV Assembléia; ocupo esta 
tribuna para trazer assunto da mais alta relevância. Lamentavelmente, 
quando se fala em fraude e corrupção, temos de denunciar e apurar. 
Pela primeira vez no meu segundo mandato, trago para reflexão 
denúncias veiculadas na imprensa de irregularidades da UFOP. 

Confesso que, quando deparei com a notícia, após leitura atenta, 
fiquei estarrecido: desvio de aproximadamente R$4.000.000.000,00 
da verba do FAT. Não podemos conviver com impunidade dessa 
envergadura. Temos informações de desvio de recursos destinados à 
realização de cursos profissionalizantes ao trabalhador. Várias 
empresas localizadas em Ouro Preto e Belo Horizonte estão 
envolvidas nesse esquema de corrupção e fraude, prejudicando 
alunos, trabalhadores que necessitam do curso profissionalizante para 
aperfeiçoamento. A situação é difícil , mas tem de ser apurada. 

Hoje o jornal "Estado de Minas" novamente denuncia outras 
empresas, com envolvimento também da Força Sindical , da CUT e da 
Democracia Social, acusadas como principais apontadoras dessas 
irregularidades. Temos de refletir muito. 

Ontem, a Comissão de Educação estava em Caratinga discutindo o 
transporte escolar, sob a Presidência do Deputado Adalclever Lopes. 
Preocupados com essas denúncias, apresentamos requerimento para 
a realização de audiência pública a fim de conhecermos essa 
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situação, que envolve o Governo de Minas. 

Refiro-me ao Governo de Minas em decorrência de os cursos serem 
autorizados pela SEDESE, antiga SETASCAD, cujos servidores, 
devido a compromissos e contratos de prestação de serviços de 
cursos em vários municípios, como São José do Alegre, após a 
liberação de recursos, buscariam aperfeiçoamento profissional. 

Com a matéria em mãos, buscamos maiores esclarecimentos. Aqui 
está o nome de Dirceu Nascimento, Reitor da Universidade Federal de 
Ouro Preto, pessoa de grande honestidade e honorabilidade, fiel à 
causa pública e sempre presente em discussões em prol do ensino 
superior. Em suas declarações, manifesta que está disposto a prestar 
os esclarecimentos necessários, como aconteceu em discussão com 
o Ministério Público e o Poder Judiciário. Compete a nós debate para 
conhecer de perto o repasse dos recursos. Essa fraude nos preocupa, 
já que se trata de recursos do Governo Federal em convênio com o 
Estadual não chegados aos que teriam direito aos cursos 
profissionalizantes. Portanto, a matéria é sena. Buscaremos 
esclarecimentos, não apenas em Belo Horizonte, mas também em 
Ouro Preto, dos envolvidos, que prejudicaram aqueles que se 
inscreveram, mas não obtiveram o curso profissionalizante. 

A princípio, estabeleceram-se R$4.000.000,00, mas, segundo o 
"Estado de Minas", os valores, repassados 1 semestralmente às 
universidades e aos municípios vinculados à UFOP, são maiores. 
Conhecemos o potencial da UFOP, cujo Reitor, ao ser convidado, aqui 
comparecerá para prestar os necessários esclarecimentos. Caso seja 
preciso, ouviremos os envolvidos no repasse das importâncias 
garantidas pelo cofre público federal e em convênio com o Estado. 
São fundamentais providências enérgicas. Com a audiência pública a 
ser realizada em Ouro Preto, obteremos informações detalhadas e 
puniremos os que têm participação, conforme o "Estado de Minas". A 
Comissão deve apurar os fatos junto ao FAT, SEDESE e Governo 
Federal , verificando se houve ou não desvios, porque o trabalhador 
não pode ficar prejudicado. O recurso foi repassado, mas os cursos 
não foram realizados, conforme matéria jornalística. Se houve fraude, 
deve ser apurada. Obrigado. 

28 Parte (Ordem do Dia) 
18 Fase 
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Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a 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 Indicação do Sr. Hélio 
César Brasileiro para o cargo de Presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG. 
Pelo BPSP: efetivos - Deputados Carlos Pimenta e Fahim Sawan; 
suplentes - Deputados Neider Moreira e Zé Maia; pelo Bloco PT-
PCdoB: efetivos - Deputados Chico Simões e Maria Te reza Lara; 
suplentes - Deputados Marflia Campos e Ricardo Duarte; pelo PL: 
efetivo - Deputado Márcio Passos; suplente - Deputado Leonardo 
Moreira. Designo. Às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 
59/2003, do Deputado Rogério Correia e outros, que acrescenta o § 3° 
ao art. 207 da Constituição do Estado, que dispõe sobre o Plano 
Estadual de Cultura. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Leonídio 
Bouças e Ana Maria Resende; suplentes - Deputados Domingos Sávio 
e Zé Maia; pelo Bloco PT -PCdoB: efetivo - Deputado Biel Rocha; 
suplente - Deputado Weliton Prado; pelo PP: efetivo - Deputado Paulo 
Piau; suplente - Deputado Gil Pereira; pelo PL: efetivo - Deputado 
Roberto Ramos; suplente - Deputado lrani Barbosa. Designo. Às 
Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 
60/2003, de autoria do Deputado Rogério Correia e outros, que 
acrescenta seção ao Capítulo I do Título IV da Constituição do Estado, 
que dispõe sobre a cultura indígena. Pelo BPSP: efetivos - Deputados 
Ana Maria Resende e Mauro Lobo; suplentes - Deputados Sebastião 
Helvécio e Doutor Ronaldo; pelo Bloco PT -PCdoB: efetivos -
Deputados Maria José Haueisen e Biel Rocha; suplentes - Deputados 
Marília Campos e Laudelino Augusto; pelo PMDB: efetivo - Deputado 
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Às Comissões. 

Comunicação da Presidência 
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A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos 
termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, o Requerimento n° 
1.505/2003, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os 
fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Assuntos Municipais - aprovação, na 17a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1 .349/2003, do Deputado João Bittar, 1 .356 e 
1.422/2003, do Deputado Weliton Prado, 1 .368 e 1.396/2003, do 
Deputado Doutor Viana, e 1.420/2003, do Deputado José Mílton 
(Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Alberto Bejani - informando 
sobre sua desfiliação do PL e sua filiação ao PTB (Ciente. Publique-
se. Cópia às Comissões e às Lideranças.) . 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 

232 do Regimento Interno, requerimento da Deputada Ana Maria 
Resende solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 
926/2003 (Arquive-se o projeto.), e, nos termos do inciso XVI do art. 
232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Célio Moreira 
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 614/2003. 

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

116/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que proíbe o depósito 
prévio para internamento em hospitais públicos e privados e dá outras 
providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 245/2003, do 
Deputado Paulo Piau, que proíbe a comercialização de derivado de 
leite com adição de soro de queijo sob a denominação de "leite 
modificado". Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o 
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Indicação do nome do Prof. Luiz Guilherme Alves da Silva para 
membro do Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial 
opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando o adiamento da votação 
da indicação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, 

solicitando seja pedida ao Sr. Enivaldo Francisco Damião, Presidente 
da Câmara Municipal de Santa Luzia, uma cópia da fita que contém a 
gravação da reunião daquela Casa Legislativa ocorrida no dia 
26/8/2003. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando à 
Gerência Regional de Assistência informações acerca das 
providências tomadas em favor da Sra. Marli Sônia Alves, cuja 
residência corre iminente risco de desabamento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja 
encaminhado ao Ministério do Planejamento correspondência pedindo 
informações sobre o corte de R$200.000.000,00 na Secretaria do 
Ensino Superior do Ministério da Educação. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado João Bittar, solicitando sejam pedidas 
ao Presidente do TRE-MG informações sobre o cumprimento da Lei no 
13.454, de 12/1/2000, e da Lei Complementar no 59, de 18/1/2001. 
Pede-se ainda que esse Tribunal informe a esta Casa se no pleito de 
2004 haverá ou não eleições para Juiz de Paz no Estado. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Domingos Sávio, solicitando ao Diretor 
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de Operações e Expansão da TELEMIG Celular, ao Presidente da 
TIM Maxitel e ao Diretor Regional da Oi em Minas Gerais seja 
priorizado o atendimento nas cidades que compõem o Projeto Estrada 
Real. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Domingos Sávio, solicitando ao Diretor 
de Operações e Expansão da Telemig Celular, ao Presidente da TIM 
Maxitel e ao Diretor Regional da Oi em Minas Gerais que priorizem a 
colocação de uma torre de telefonia móvel no Distrito de Santo 
Antônio dos Campos (Ermida), Município de Divinópolis. Em votação, 
o requerimento. 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 n° 97/2003 seja distribuído à Comissão de Defesa do 
Consumidor. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento da Deputada Jô Moraes e do Deputado Fahim 
Sawan, solicitando que o Projeto de Lei n° 919/2003 seja distribuído à 
Comissão de Saúde. Em votação, o requerimento. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua 
vez, requerimentos do Deputado Durval Ângelo (6), solicitando que os 
Projetos de Lei n°s 280, 603, 819 e 823/2003 sejam distribuídos à 
Comissão de Direitos Humanos e que os Projetos de Lei n°s 191 e 
370/2003 sejam distribuídos, em 2° turno, à Comissão de Direitos 
Humanos.(Cumpra-se.). 

O Sr. Presidente - Requerimento no 677/2003, do Deputado lrani 
Barbosa, em que solicita ao Secretário da Fazenda cópias das atas do 
Conselho de Contribuintes do Estado, especificamente as que se 
referem ao disposto no art. 12, inciso I, alíneas "b" e "d", e incisos 11 e 
111 , do seu Regimento Interno. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 711 /2003, do Deputado Leonardo Quintão, em que 
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solicita ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre tarifas e 
contratos de permissão de serviço de transporte envolvendo o serviço 
de táxis especiais na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Mesa 
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda 
no 1, que apresenta. Em votação, o requerimento , salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento no 711 /2003 com a Emenda no 1. 
Oficie-se. 

Requerimento no 747/2003, do Deputado Leonardo Quintão, em que 
solicita ao Secretário de Defesa Social informações sobre a população 
carcerária, com as especificações que menciona. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento no 
747/2003 na forma do Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 779/2003, da Comissão de Educação, em que 
solicita à Secretária da Educação informações sobre o cumprimento 
das Leis nos 8.503, de 19/12/83, e 10.315, de 11/12/90, que 
regulamentam, respectivamente, a substituição dos livros didáticos em 
escolas públicas e particulares. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em 
votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o 
Requerimento no 779/2003 com a Emenda no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 792/2003, do Deputado Biel Rocha, em que solicita 
ao Secretário de Planejamento e Gestão explicações acerca do desvio 
funcional e das diferenças salariais hoje existentes entre os ocupantes 
de cargos do corpo técnico e administrativo do setor penitenciário e os 
Agentes Penitenciários. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação 
do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 
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Requerimento no 803/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria, em 

que solicita ao Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte 
e Nordeste de Minas Gerais - IDENE - o encaminhamento a esta Casa 
de todos os convênios e contratos firmados pelo referido Instituto nos 
últimos 24 meses. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

28 Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a 

Presidência passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, enquanto a Assembléia 

Legislativa, por meio de projeto de lei de autoria do Deputado Alencar 
da Silveira Jr., preocupa-se com as pessoas que têm dificuldade de 
locomoção temporária ou permanente e está votando esse projeto, a 
Câmara Municipal de Belo Horizonte surpreende-nos com a Lei no 
5.636, que obriga todos os ônibus urbanos de Belo Horizonte a terem 
elevadores para pessoas deficientes e com dificuldade de locomoção. 
O Decreto n° 6.536, de 25/5/90, regulamenta a lei em questão. Em 
2003, precisamente no dia 8 de maio, foi firmado termo de 
ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura de 
Belo Horizonte para que fossem implantados os referidos elevadores 
nos ônibus urbanos. No dia 21/8/2003, o Vereador Walter Tosta 
apresentou o Projeto de Lei no 1.446, que estabelece regras de 
garantia de acesso e, para isso, prevê percentual da quantidade de 
veículos equipados por empresa. Para que se atinja esse percentual , 
dispõe o art. 2° que "a Prefeitura só permitirá que veículos novos 
entrem em circulação desde que venham de fábrica com os 
equipamentos de que trata esta lei.". Emenda a esse projeto diz o 
seguinte: "A Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta: Art. 1 o - A 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte garantirá o acesso de pessoas 
portadoras de deficiências físicas e com dificuldade de locomoção aos 
veículos de transporte coletivo." 

Parágrafo único - Por pessoa com dificuldade de locomoção, 
entende-se os idosos com idade igual ou superior a 65 anos, as 
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Art. 2° - Para garantir o acesso de que trata o "caput" do art. 1°, a 
Prefeitura Municipal exigirá das subconcessionárias dos serviços de 
transporte coletivo a utilização de elevadores hidráulicos ou veículos 
de piso baixo, de portas largas e a eliminação de obstáculos internos 
que dificultem o acesso dos portadores de deficiência, inclusive 
aqueles que utilizam cadeira de rodas, de acordo com os seguintes 
critérios: I - linhas com até 14 veículos, 1 veículo adaptado; 11 - linhas 
acima de 14 a 24 veículos, 2 veículos adaptados; 111- linhas acima de 
24 a 34 veículos, 3 veículos adaptados; IV - linhas acima de 34 a 44 
veículos, 4 veículos adaptados; e V - linhas acima de 44 veículos, 5 
veículos adaptados." 

Aí , vem o interessante, quanto às linhas até 14 veículos, antes a lei 
dizia que todos eles deveriam ser adaptados. Entretanto, 15 anos 
depois, a Prefeitura de Belo Horizonte não cumpriu a lei, e veio uma 
emenda de um Vereador- vocês saberão quem - reduzindo para 5%. 
Não poderia ser outro o Vereador que assina essa emenda, que reduz 
o número de veículos adaptados nas linhas urbanas da Capital, a não 
ser o Vereador Antônio Carlos Pereira, vulgo "Carlão". 

Sr. Presidente, estou encaminhando um ofício ao Secretário Adjunto 
de Defesa dos Direitos Humanos, Deputado João Batista de Oliveira, 
para que tome as devidas providências, porque, obviamente, os 
direitos humanos, neste Estado, não estão sendo defendidos. Os 
direitos humanos dos bandidos vão muito bem, obrigado, e a 
sociedade carcerária e de bandidos de Minas agradece, pois todos 
têm seus representantes; entretanto, os nossos deficientes lamentam, 
pois só Deus pode representá-los , já que os direitos humanos existem 
apenas para os bandidos. Obrigado. 

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 a reunião extraordinária de logo mais, 
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião 
ordinária de amanhã, dia 1 o de outubro, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.).Levanta-se a reunião. 
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ATA DA 558 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 30/9/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 28 Parte 
(Ordem do Dia): 18 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Votação de 
Pareceres: Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do 
Prof. Luiz Guilherme Alves da Silva para membro do Conselho 
Estadual de Educação; inexistência de quórum para votação; 
chamada para recomposição do número regimental ; inexistência de 
quórum para votação e para a continuação dos trabalhos -
Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto 
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento 
- Ermano Batista- Fábio Avelar- Fahim Sawan - lrani Barbosa- lvair 
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia 
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria 
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Padre 
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto 
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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. 

18 Parte 
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. 
28 Parte (Ordem do Dia) 

18 Fase 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, em sua 18 Fase, com a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente -A Presidência informa ao Plenário que fez retirar 

da pauta da reunião os Requerimentos nos 677, 711 , 747, 779, 792 e 
803/2003, apreciados na reunião ordinária realizada hoje, à tarde. 

Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do 

nome do Prof. Luiz Guilherme Alves da Silva para membro do 
Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do nome. A Presidência, verifica, de plano, a inexistência 
de quórum para votação, motivo por que solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados. 
Portanto, não há quórum para votação nem para a continuação dos 
trabalhos. 

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

Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 1 o de outubro, às 
14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 44/2003, EM 21 /5/2003 
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Célio Moreira e Leonídio Bouças, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Leonídio Bouças, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a se elegerem o 
Presidente e o Vice-Presidente e a se designar o relator. A seguir, 
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente 
rubricadas, e convida o Deputado Célio Moreira para atuar como 
escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o escrutinador 
anuncia que foram registradas três cédulas de votação, sendo que os 
Deputados Leonídio Bouças e Ermano Batista obtiveram três votos 
cada um, para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Ato 
contínuo, o Presidente "ad hoc" proclama o resultado da eleição e 
declara empossado como Presidente o Deputado Leonídio Bouças, a 
quem transfere a Presidência. O Deputado Leonídio Bouças agradece 
a escolha de seu nome, declara empossado como Vice-Presidente o 
Deputado Ermano Batista e designa o Deputado Célio Moreira para 
relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, com edital a ser 
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Leonídio Bouças, Presidente - Célio Moreira - Adalclever Lopes. 
ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

APRECIAR A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 
35/2003, EM 19/8/2003 

Às 1 5 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Fábio Avelar, Domingos Sávio e Maria Tereza Lara (substituindo esta 
ao Deputado Durval Ângelo, por indicação do Bloco PT-PCdoB). 
Havendo número regimental , o Presidente "ad hoc", Deputado Fábio 
Avelar, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida 
por ser a primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
designar o relator da matéria. O Presidente determina a distribuição 
das cédulas de votação e convida o Deputado Domingos Sávio para 
atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, é eleito 
Presidente o Deputado Domingos Sávio e Vice-Presidente o Deputado 
Fábio Avelar, ambos por unanimidade. O Deputado Fábio Avelar 
declara empossado como Presidente o Deputado Domingos Sávio e 
passa a ele a direção dos trabalhos. O Presidente eleito declara 
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empossado como Vice-Presidente o Deputado Fábio Avelar e, na 
oportunidade, designa-o relator da matéria. 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, 30 de setembro de 2003. 
Domingos Sávio, P!esidente -_Fábio A velar- Ro9ério Correia. 

ATA DA 21 8 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 23/9/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Marília Campos, André Quintão e Doutor Viana (substituindo este ao 
Deputado Elmiro Nascimento, por indicação da Liderança do PFL), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , a 
Deputada Marília Campos, no exercício da Presidência, 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. Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 1.346, 1.355, 
1.393, 1 .397 e 1.398/2003. Registra-se, neste momento, a presença 
do Deputado Alberto Bejani, que assume a direção dos trabalhos. 
Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Marília 
Campos (2), em que solicita seja realizada audiência pública para 
debater a realidade do trabalho na indústria energética do Estado e 
seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de 
Segurança Pública para debater, em audiência pública, o não-
cumprimento, pelas agências bancárias, da Lei no 12.971, de 27/7/98, 
e dos Deputados André Quintão, em que solicita seja realizada 
reunião conjunta desta Comissão com as Comissões de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais e de Participação Popular para discutir, 
em debate público, o 2° Festival Lixo e Cidadania; e Ricardo Duarte, 
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em que solicita seja realizada audiência pública para debater o 
Projeto de Lei n° 8/2003 e seja a Comissão de Saúde convidada a 
participar dessa reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente- Marília Campos- Maria Tereza Lara. 

ATA DA 21 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 

23/9/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Adalclever Lopes, Gil Pereira e Laudelino Augusto, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Adalclever Lopes, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e a se discutirem e votarem proposições da Comissão e 
comunica o recebimento da seguinte correspondencia: ofícios dos Srs. 
José Luiz Alves, Chefe de Gabinete do Ministério dos Transportes, e 
Elísio Baraçal Moura e Gilberto Ciro Ferreira, do Grupo Docasnave, 
publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 18 e 20/92003, 
respectivamente. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei n°s 665/2003 (Deputado Laudelino Augusto) e 39/2003 
(Deputado Célio Moreira), no 1 o turno. Passa-se à 28 Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são 
aprovados os Requerimentos n°s 1.357, 1.370, 1.374 a 1.377, 1.384 a 
1.388 e 1.399/2003. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Deputado Roberto Carvalho em que solicita a realização 
de audiência pública para discutir o Plano Nacional de Revitalização 
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das Ferrovias; Fahim Sawan em que solicita seja formulado apelo 
ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas a se 
recuperar a Rodovia MG- 190; e Leonardo Moreira em que solicita a 
realização de reunião conjunta com a Comissão de Turismo, Indústria 
e Comércio para se discutir, em audiência pública, a volta do Trem 
mineiro. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Gil Pereira - Laudelino Augusto -

Adalclever Lopes. 
ATA DA 208 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 23/9/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Doutor Viana, Gil Pereira, Padre João e Luiz Humberto Carneiro, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a discutir o que ocorreu com o 
empreendimento de agroindústria, a ser instalado na cidade de 
Januária pela Empresa Avinorte Ltda. , com financiamento do Banco 
do Nordeste na ordem de dezesseis milhões de reais. A Presidência 
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão 
sobre o assunto em pauta. Registra-se a presença da Sra. Jaqueline 
Romero, Relações Públicas da Federação das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado de Minas Gerais -FEDERAMINAS -, representando 
o Sr. Arley Magalhães Pereira, Presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Januária. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Doutor Viana, autor do requerimento que deu origem ao debate, para 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra à Sra. 
Jaqueline Romero para que faça sua exposição. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
É aprovado requerimento do Doutor Viana em que solicita seja 
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realizada audiência pública com o membros da Comissão e 
convidados que esta indicar, para visitarem as instalações da 
agroindústria Empresa Avinorte Ltda., com a finalidade de apurar 
quais foram os investimentos realizados com recursos públicos do 
Fundo Protrabalho, do Banco do Nordeste do Brasil S.A. e os motivos 
do não-funcionamento da empresa até esta data. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Padre João - Doutor Viana - Luiz Humberto 

Carneiro. 
ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

ANEL RODOVIÁRIO, EM 23/9/2003 
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Fábio Avelar, André Quintão e Doutor Viana, 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 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 à apresentação de proposta de cronograma de 
trabalho para apreciação da Comissão e ao acolhimento de sugestões 
dos membros da Comissão; em seguida, procede à leitura da 
proposta de cronograma e determina seja distribuída cópia dela a 
todos os membros da Comissão. Passa-se à 3a Fase da Ordem do 
Dia, destinada à discussão e à votação de proposições da Comissão. 
O Deputado Fábio Avelar passa a Presidência ao Deputado Doutor 
Viana e apresenta requerimentos (3) em que solicita seja realizada 
uma visita à região do Anel Rodoviário para se verificar "in loco" a 
situação dessa região e colher subsídios para os trabalhos, em que 
solicita seja encaminhado ofício aos órgãos, às associações e às 
entidades que menciona pedindo seja disponibilizado um 
representante deles para acompanhar os trabalhos da Comissão, em 
caráter permanente; e em que solicita audiência pública da Comissão 
para discutir o tema "A recuperação, a adequação e a manutenção do 
Anel Rodoviário" . Submetidos a votação, são aprovados os 
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requerimentos. O Deputado Fábio Avelar retoma a direção dos 
trabalhos e solicita aos membros da Comissão que apresentem 
sugestões até a próxima reunião para o aperfeiçoamento da proposta 
de cronograma de trabalho da Comissão. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2003. 
Fábio Avelar, Presidente - Célio Moreira - Alencar da Silveira Jr. -

Carlos Pimenta. 
ATA DA 21 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 24/9/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas, lrani Barbosa, Maria Tereza Lara e 
Adalclever Lopes (substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Laudelino 
Augusto e Leonardo Moreira. 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 na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. Roberto Mauro Dias Aquino, 
Gerente em exercício do Escritório Regional da ANATEL em Minas 
Gerais, publicado no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003; e José 
Gonçalves Neto, Gerente-Geral de Competição da ANATEL, 
publicado no "Diário do Legislativo" de 18/9/2003. A Presidente acusa 
o recebimento das seguintes proposições, no 1 o turno, para as quais 
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 315 e 
316/2003 (Deputada Maria Tereza Lara); e 779/2003 (Deputado lrani 
Barbosa). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. A Deputada Lúcia Pacífico transfere a direção 
dos trabalhos à Deputada Vanessa Lucas, para apreciação de matéria 
de sua autoria. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
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aprovação do Projeto de Lei no 104/2003 no 2° turno, na forma do 
vencido no 1° turno (relatora: Deputada Vanessa Lucas). A Deputada 
Vanessa Lucas devolve a direção dos trabalhos à Presidente, 
Deputada Lúcia Pacífico. Após discussão e votação, é aprovado o 
parecer pela aprovação do Projeto de Lei no 71 2/2003 no 1° turno, na 
forma do Substitutivo no 1, e pela rejeição da Emenda no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria Tereza 
Lara). O Deputado Leonardo Moreira registra a presença do Sr. 
Renato Vaz, professor de cursos para membros graduados de 
Polícias Militares e Civis. Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 1.404 e 1 .406/2003 na 
forma de substitutivos que receberam o no 1 . Nada mais havendo a 
ser tratado e 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° de outubro de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Maria Tereza Lara -

Antônio Júlio. 
ATA DA 21 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 24/9/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, Mauro Lobo, Chico Simões, Doutor 
Viana, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado José Milton. 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 
matérias constantes na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios do Sr. José Júlio Coelho Palone, Gerente-
Geral da Agência Gutierrez, da CEF, e do Sr. Dorani Coelho Ferreira, 
Auxiliar de Administração do INCRA-MG, publicados no "Diário do 
Legislativo" de 19/9/2003. O Presidente acusa o recebimento das 
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seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados 
a seguir: Projeto de Lei no 873/2003, no 1 o turno, (Deputado José 
Henrique); Projeto de Lei n° 429/2003, no 1 o turno, (Deputado 
Sebastião Helvécio); Projeto de Lei no 840/2003, no 1° turno, 
(Deputado Ermando Batista); e Projeto de Lei n° 679/2003, no 1° 
turno, (Deputado Chico Simões). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência retira da 
pauta o Ofício no 1/2003, do Tribunal de Contas, em turno único, por 
não cumprir pressupostos regimentais. 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 330/2003 na forma do Substitutivo n° 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Mauro 
Lobo); 346/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 481 /2003 (relator: 
Deputado Mauro Lobo); 542/2003 (relator: Deputado Doutor Viana); 
568/2003, com a Emenda no 1 (relator: Deputado Doutor Viana) ; 
841 /2003 (relator: Deputado Chico Simões); e 842/2003 (relator: 
Deputado Ermano Batista); e os pareceres pela rejeição, no 1 o turno, 
dos Projetos de Lei n°s 233 e 832/2003 (relator: Deputado Mauro 
Lobo). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado 
Sebastião Helvécio, que conclui pela aprovação da Mensagem no 
43/2003, em turno único, o Presidente defere o pedido de vista do 
Deputado Doutor Viana; e na fase de discussão do parecer, também, 
do relator, Deputado Sebastião Helvécio, que conclui pela aprovação 
do Projeto de Lei no 150/2003, no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 
1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Subemenda n° 1 à 
Emenda no 1, da Comissão de Saúde, e com a Emenda n° 2 , o 
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Chico Simões. 
Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Doutor 
Viana, em que solicita seja alterada a ordem de apreciação das 
matérias constantes na pauta; lrani Barbosa, em que solicita se 
peçam informações ao DER-MG acerca dos contratos celebrados com 
os consórcios TERCAN-Queiroz Galvão, ANG-Barbosa Melo e 
Carioca-SERVEMG para a construção da BR-381 , nos termos que 
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menciona; Miguel Martini, em que solicita seja realizada audiência 
pública da Comissão para discutir a legalidade da cobrança do ISS 
sobre os planos de saúde; e do Deputado Chico Simões, na forma do 
Substitutivo n° 1, desta Comissão, em que solicita a realização de 
audiência pública, na Comissão, para que o Poder Executivo faça uma 
avaliação de desempenho do Fundo de Incentivo à Industrialização -
FINO - e do Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM -; 
ainda desse mesmo Deputado, em que solicita seja adiada a votação 
do requerimento da Deputada Marília Campos apresentado na reunião 
anterior. O Presidente informa que a visita dos membros desta 
Comissão ao Secretário de Desenvovimento Econômico, para discutir 
a provável transferência do Centro administrativo da AÇOMINAS para 
Porto Alegre, RS, a requerimento do Deputado Doutor Viana, está 
marcada para às 17 horas de hoje, 25/9/2003. 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, 1 o de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Mauro Lobo - Chico Simões - Doutor Viana. 
ATA DA 15a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS, EM 24/9/2003 
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Durval Ângelo, Roberto Ramos, Marília Campos e Maria José 
Haueisen (substituindo esta ao Deputado Biel Rocha, por indicação da 
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, André 
Quintão, Chico Simões, Doutor Viana, Ermano Batista, Laudelino 
Augusto e Rogério Correia. 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 a morte do 
"barman" Anderson Rodrigues Teixeira, ocorrida em 26/8/2003, com a 
presença do Dr. Nilmário Miranda, Secretário Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República, e comunica o recebimento da 
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seguinte correspondência: ofícios dos Srs. José Cláudio Carvalho, 
Juiz de Direito da Comarca de ltabira, prestando informações relativas 
ao Requerimento N° 387/2003, desta Comissão, concernente à 
situação do preso Francisco Procópio Gomes e; Roberto Verônica, 
Presidente do SINDEESS-Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimento de Serviços de Saúde de Belo Horizonte, Caeté, 
Vespasiano, Nova Lima e Sabará, solicitando providências com 
relação aos trabalhadores terceirizados da PBH. O Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 272/2003, no 1 o turno 
(Deputado Durval Ângelo) e Projeto de Lei no 605/2003, no 1° turno 
(Deputado Roberto Ramos). Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Durval Angelo (4) em que solicita sejam 
ouvidos nesta reumao as pessoas que menciona; sejam 
encaminhadas a esta Comissão as notas taquigráficas relativas às 
reuniões da Comissão de Direitos Humanos ocorridas em 4, 9, 17 e 
23/9/2003, que debateram as condições em que se deu a morte do Sr. 
Anderson Rodrigues Teixeira; a transcrição e envio, em caráter de 
urgência, das notas taquigráficas da 158 Reunião Extraordinária da 
Comissão de Direitos Humanos a todas as autoridades e agentes 
públicos presentes na referida reunião; sejam encaminhados ao Chefe 
de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais todos os documentos que 
se encontram em posse desta Comissão, referentes à morte do Sr. 
Anderson Rodrigues Teixeira, incluindo-se as notas taquigráficas das 
referidas reuniões; Roberto Ramos, solicitando se peçam ao Chefe da 
Polícia Civil informações relacionadas ao falecimento do Sr. Anderson 
Rodrigues Teixeira; Durval Ângelo e Roberto Ramos em que solicitam 
se peça ao Procurador-Geral de Justiça do Estado a imediata 
interdição da carceragem anexa ao 1 o Distrito Policial da Delegacia 
Seccional de Contagem e seja o Juiz da Vara de Execuções Criminais 
informado desse pedido e; Durval Ângelo e Marília Campos em que 
solicitam a realização de audiência pública desta Comissão para 
debater as providências efetivas que devem ser tomadas em relação à 
questão das 37 mulheres que ainda continuam desaparecidas na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte e; Durval Ângelo, Maria José 
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Haueisen, Adelmo Carneiro Leão e Doutor Viana em que solicitam 
as notas taquigráficas, em caráter de urgência, da 148 Reunião 
Extraordinária desta Comissão, realizada em 23/9/2003. A Presidência 
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados e registra a 
presença dos Srs. Nilmário Miranda, Secretário Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República; Otto Teixeira Filho, Chefe da 
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Elson Matos da Costa, 
Superintendente-Geral da Polícia Civil; João Batista de Oliveira, 
Subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Esportes; José Francisco da Silva, Ouvidor 
de Polícia do Estado de Minas Gerais; Ana Bárbara Proietti , 
Presidente da Fundação HEMOMINAS; Maria Lúcia Scarpelli, 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e do Consumidor da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Geraldo Félix, Secretário-Geral 
da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Procuradora Ana Paula 
Goulart Cruz de Magalhães; Procuradora da República; Silmara 
Goulart; Nésia Rodrigues Teixeira, mãe de Anderson Rodrigues 
Teixeira e, José Leonardo Teixeira, pai de Anderson Rodrigues 
Teixeira. 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 e convidados, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Mauro Lobo. 

ATA DA 178 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 25/9/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Paulo Cesar, Cecília Ferramenta e Célio Moreira (substituindo este ao 
Deputado João Bittar, por indicação da Liderança do PL), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente em 
exercício, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios do Sr. Eduardo Azeredo, Senador, 
apresentando argumentos contra a Proposta de Emenda à 
Constituição no 41 /2003; da Sra. Adriene Barbosa de Faria, Presidente 
da Associação Mineira de Municípios, agradecendo o apoio dado pela 
Assembléia à causa municipalista; do Sr. Vilson Covatti , Presidente da 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, solicitando apoio à 
Proposta de Emenda à Constituição Federal no 13/2003, que devolve 
aos Estados a competência para legislar sobre emancipação de 
distritos; do Sr. Antônio Ribeiro Junior, Prefeito Municipal de lbirité, 
encaminhando informativo sobre critérios sociais de redistribuição de 
renda destinada aos municípios; da Sra. Maria Antonieta Teixeira, 
Coordenadora do Núcleo de Projetos Especias da FUNEDI -
Universidade do Estado de Minas Gerais, convidando os membros da 
Comissão para participarem do "Seminário sobre Gestão Urbana", a 
ser realizado nos dias 24, 25, 26 e 27/11 /2003, no qual serão 
abordados temas como "Estatuto da Cidade", "Gestão Democrática" e 
"Regularização Fundiária". Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Alencar da Silveira Jr. com a Emenda no 1, apresentada 
pelo Deputado Célio Moreira, em que solicita a realização de 
audiência pública para conhecer e debater a proposta do Governo do 
Estado para a construção do Centro Administrativo do Estado de 
Minas Gerais no imóvel onde se encontra o Aeroporto Carlos Prates, 
com os convidados que menciona. Em seguida, a Presidência informa 
que houve acordo entre os membros da Comissão para que esta 
passe a se reunir ordinariamente às terças-feiras, às 14h30min, no 
Plenarinho I 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, 30 de setembro de 2003. 
João Bittar, Presidente- Paulo Cesar- Rogério Correia. 

ATA DA 98 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
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LOS 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 26/9/2003 

Às 1 Oh15min, comparece no Auditório do CAl C Professor Galvão o 
Deputado Doutor Ronaldo, membro da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, 
declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso 111 , do 
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a 
por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se 
destina a debater, em audiência pública, na cidade de Sete Lagoas, a 
situação do Córrego do Diogo, que recebe esgotos "in natura" e 
rejeites industriais, exalando mau cheiro e causando sérios danos à 
saúde da população. Em seguida, registra a presença dos Srs. 
Ronaldo Canabrava e Afrânio Avelar Marques Ferreira, 
respectivamente, Prefeito e ex-Prefeito de Sete Lagoas; Horzelino 
José Machado Filho, Vice-Prefeito de Jequitibá; Nilton Ligório 
Antunes, Diretor-Presidente do SME-Sete Lagoas; Clécio Gomides, 
Consultor Técnico da FEAM; Daniel Santos Nazareth, Gerente 
Adjunto de Produção da ltambé; Eliete Maria Carvalho Martins, 
Delegada de Polícia Civil em Sete Lagoas; Eduardo André Ramos de 
Araújo, Sub-Ten. do Corpo de Bombeiros; Gilmar Tadeu Leite Badaró, 
2° Ten. da Polícia do Meio Ambiente; e Adão da Silva Lima, 
representante dos moradores do Bairro Monte Carlo, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do 
requerimento que deu origem ao debate, o Presidente tece as 
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, 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 outubro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente- Doutor Ronaldo- Fábio Avelar. 

ATA DA 23 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 29/9/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Câmara Municipal de Caratinga os 

Deputados Adalclever Lopes, Dalmo Ribeiro Silva e Chico Simões 
(substituindo este ao Deputado Weliton Prado, por indicação da 
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Liderança da Minoria), membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados José Henrique e Leonardo Quintão. 
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 debater, em audiência pública, a implantação do 
transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino da região de 
Caratinga e solicita ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva que proceda à 
leitura de ofício da Secretária Executiva do Governador do Estado, 
respondendo ao Requerimento no 2.343/2003. O Presidente comunica 
que, no dia 25/9, designou a Deputada Ana Maria Resende para 
relatar os Projetos de Lei n°s 491 , 624, 844 e 880/2003; o Deputado 
Leonfdio Bouças para relatar os Projetos de Lei n°s 447, 828, 845 e 
888/2003; o Deputado Sidinho do Ferrotaco para relatar o Projeto de 
Lei no 562/2003; e o Deputado Weliton Prado para relatar os Projetos 
de Lei n°s 619 e 988/2003. Na mesma data avocou a si a relatoria do 
Projeto de Lei no 725/2003. A Presidência destina esta parte da 
reunião a ouvir os Srs. Gilberto Rezende dos Santos, Subsecretário 
de Administração do Sistema de Educação, representando a 
Secretária Vanessa Guimarães Pinto; Maria Célia Corrêa Bonfim, 
Secretária Municipal de Educação de Caratinga; Juarez Gomes de Sá, 
membro da Comissão de Educação da Câmara Municipal de 
Caratinga; Rita de Cássia Rodrigues, Diretora da 68 SRE de 
Caratinga; Romeu Miranda Júnior, Coordenador da Subsede do Sind-
UTE de Caratinga; Geraldo Silvério do Nascimento, Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caratinga. Registra-se a 
presença dos Prefeitos Municipais de lmbé de Minas e de Piedade, 
Srs. Aluísio Motta Palhares, João Roberto Leodoro, Salatiel Antônio 
de Souza, Salatiel Ferreira Lúcio, Sebastião Inácio Guerra e Tomé 
Lucas Pereira Filho, Vereadores à Câmara Municipal de Caratinga, 
dos Vereadores às Câmaras Municipais de Bom Jesus do Galho e de 
Santa Bárbara do Leste e de representantes de entidades da área da 
educação. O Presidente 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, 
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para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Após as 
considerações finais dos convidados, passa-se à 3a 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 Chico Simões, solicitando 
sejam enviadas as notas taquigráficas desta reunião ao Ministério 
Público, para que se verifique a legalidade dos gastos da Prefeitura 
Municipal com o transporte de alunos do ensino superior; Dalmo 
Ribeiro Silva, solicitando a realização de reunião para debater 
eventuais irregularidades no repasse dos recursos do FAT para a 
UFOP; e dos Deputados presentes à reunião, solicitando ao 
Governador do Estado a criação de uma Diretoria Regional de Ensino 
com sede em Caratinga. O público presente encaminhou, por meio do 
Vereador Juarez Gomes, manifesto intitulado "Merenda Escolar na 
Rede Pública Estadual". O documento foi acatado pela Comissão e 
será encaminhado à Secretária de Educação e ao Presidente da 
Câmara dos Deputados. O coordenador da Subsede do Sind-UTE 
apresentou propostas para a melhoria do transporte escolar no 
município e no Estado. O Presidente informa que a Comissão se 
encarregará de estudá-las e proceder ao devido encaminhamento. 
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, 1° de outubro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado - Sidinho do Ferrotaco. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 665/2003 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em tela 
tem por objetivo instituir a Medalha do Mérito Imprensa Oficial , 
destinada a homenagear, anualmente, dez pessoas físicas e jurídicas 
por sua destacada atuação nas atividades jornalísticas, literárias, 
acadêmicas e jurídicas no Estado . 
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Esgotado o prazo regimental sem que a Comissão de 

Constituição e Justiça examinasse o projeto quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem ele a este órgão 
colegiado a fim de ser apreciado quanto ao mérito, nos termos do art. 
102, XII , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição prevê que a Medalha será acompanhada de diploma 

correspondente e que sua entrega será feita pelo Governador do 
Estado, em solenidade pública a realizar-se na última semana de abril. 
Estabelece, ainda, que o Poder Executivo regulamentará a lei no 
prazo de 60 dias contados da data de sua publicação. 

A escolha do período comemorativo está ligado a 21 de abril , o Dia 
de Tiradentes, data muito significativa para o nosso Estado, em que 
circulou pela primeira vez, em 1892, o jornal "Minas Gerais", impresso 
nas oficinas da Imprensa Oficial, então localizada no Município de 
Ouro Preto. 

Dessa data em diante, não mais faltou ao Estado o instrumental 
essencial de informação e interlocução com a sociedade, que, até os 
dias de hoje, testemunha e registra os mais marcantes fatos de nossa 
história, alcançando os 853 municípios mineiros e levando a todos as 
normas legais e os atos editados pelos três Poderes estaduais. 

Merecedor de especial atenção é o "Suplemento Literário", que, em 
caderno separado, reflete sobre a produção cultural mineira, com a 
participação de ensaístas, pensadores, romancistas, prosadores e 
poetas. 

Nas palavras do autor da matéria, a criação da Medalha Imprensa 
Oficial pretende, pois, tornar perene todo esse legado histórico e, ao 
mesmo tempo, agraciar personalidades que, no desenvolvimento de 
atividades jornalísticas, literárias, acadêmicas e jurídicas, tenham 
revelado criatividade e seriedade ao discorrer sobre o tema, além de 
comprometimento com os nossos valores. 

Por todas essas considerações, afigura-se-nos justa e oportuna a 
instituição dessa honraria. 

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

665/2003. 
Sala das Comissões, 30 de setembro de 2003. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 816/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado João Bittar, a proposição em tela tem por 

escopo seja instituída a Semana Estadual de Conscientização contra 
o Desperdício, a ser comemorada anualmente nos dias 15 a 21 de 
março. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete, agora, a 
este órgão colegiado apreciá-la quanto ao mérito, nos termos do art. 
102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 3° do projeto, a Semana Estadual de 

Conscientização contra o Desperdício tem três objetivos: estimular as 
atividades de promoção e apoio à erradicação do desperdício em 
todos os setores da sociedade; conscientizar as camadas 
populacionais de seu papel como agente principal de combate ao 
desperdício; sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para 
que compreendam a necessidade do melhor aproveitamento de 
materiais e produtos. 

Tem-se por certo que a iniciativa de desenvolvimento e implantação 
de um projeto de combate à fome em todo o País provoca um 
movimento de conscientização sobre as perdas que ocorrem nas 
fases de produção, distribuição, comercialização e utilização de 
produtos. 

Com a aprovação do projeto, espera-se que a sociedade se 
comprometa a refletir sobre os prejuízos decorrentes do desperdício e, 
por outro lado, sobre as vantagens advindas no eficiente 
aproveitamento dos recursos materiais e energéticos, em benefício de 
todos. 

Como bem se depreende, o projeto sob apreciação apresenta 
valores conexos com a responsabilidade social , pois alerta sobre a 
oportunidade e a necessidade de se adotarem atitudes que promovam 
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a melhoria das condições de vida em nosso Estado. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, em turno único, do 

Projeto de Lei n° 816/2003. 
Sala das Comissões, 30 de setembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente- Marília Campos, relatora- Maria Tereza 

Lara. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 30/9/2003, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Geraldo 
Valentim, ocorrido em 29/9/2003, em Viçosa. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 81 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 1°/10/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

I J I 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício no 4/2003, do Presidente 
do Tribunal de Justiça - Proposta de Ação Legislativa n° 9/2003 -
Ofícios- 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: 
Projetos de Lei n°s 1.138 a 1 .141/2003 - Requerimentos n°s 1.506 a 
1.514/2003 - Requerimentos dos Deputados lrani Barbosa, Leonardo 
Moreira (2) e Ricardo Duarte (2) - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Administração Pública, de Assuntos Municipais, de 
Saúde e de Segurança Pública e da Deputada Maria Olívia - Oradores 
Inscritos: Discursos da Deputada Ana Maria Resende e dos 
Deputados André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Chico Simões e 
Domingos Sávio - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de 
Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados lrani 
Barbosa, Leonardo Moreira (2) e Ricardo Duarte (2) ; deferimento -
Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Dilzon Melo- Antônio Andrade- Luiz 

Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alencar da 
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Gilberto Abramo - lrani Barbosa - lvair Nogueira- Jayro 
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacffico - Luiz Humberto Carneiro - Maria José 
Haueisen- Maria Olívia- Maria Tereza Lara - Marília Campos- Mauro 
Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
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Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto 
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
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. 

18 Parte 
18 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: 

OFÍCIO No 4/2003 
Do Sr. Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado, prestando informações relativas ao 
Requerimento n° 770/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada. 

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 9/2003 
Da Sra. Adriana Maria de Aquino Aguiar, Presidente em exercfcio do 

Conselho Regional de Serviço Social - 68 Região, solicitando 
realização de audiência pública para discutir a unificação dos 
programas de transferência de renda do Governo Federal. (- À 
Comissão de Participação Popular.) 

OFÍCIOS 
Do Sr. Claudio Vereza, Presidente da Assembléia Legislativa do 

Espírito Santo, comunicando o recebimento do Ofício no 
2.296/SGM/2003, que informa sobre a formação da Frente 
Parlamentar Municipalista. 

Do Sr. Max Rosenmann, Deputado Federal , pedindo informações 
sobre a regulamentação do art. 25 da Constituição Federal por esta 
Assembléia. 

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras 
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Públicas (5), prestando informações relativas aos Requerimentos 
n°s 294/2003, do Deputado Márcio Passos; 340/2003, do Deputado 
Dimas Fabiano; 1.157 e 1.159/2003, do Deputado Leonardo Moreira, 
e 1.250/2003, da Comissão de Turismo. 

Do Sr. Bernardo de Souza, Deputado à Assembléia Legislativa do 
Rio Grande do Sul, encaminhando cópia de documento do Fórum 
Nacional em Defesa da VARIG, pelos Direitos de Seus Trabalhadores, 
endereçado ao Presidente da República.(- À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Alivino de Mello Machado, Chefe do Gabinete da Presidência 
da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, agradecendo o envio 
de publicação referente a evento em favor da criação da Frente 
Parlamentar Municipalista. 

Da Sra. Rosiane A. Seabra, Diretora de Arrecadação e Tributação 
da Prefeitura Municipal de Nova Lima, apresentando informações 
relativas a requerimento do Deputado Doutor Ronaldo. (-Anexe-se ao 
requerimento do Deputado Doutor Ronaldo encaminhado por meio do 
Ofício no 2.011 /2003/SGM.) 

Da Assessoria de Comunicação da FUNEDI, da UEMG, 
encaminhando cópia de matéria jornalística relativa aos danos 
ambientais causados por desvio do rio São Francisco, realizado pela 
Companhia Industrial e Agrfcola do Oeste de Minas - CIAOM. (- À 
Comissão de Meio Ambiente.) 

2a 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° 1.138/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Alto 

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

Comunitária de Alto Gavião, com sede no Município de Eugenópolis. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2003. 
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André Quintão 
Justificação: A Associação Comunitária de Alto Gavião foi criada 

para congregar pessoas interessadas no desenvolvimento social , 
econômico e político do Distrito de Alto Gavião, localizado no 
Município de Eugenópolis. Tem socorrido famílias carentes atingidas 
por chuvas ou deslizamentos de terra, além de disponibilizar um carro 
para deslocamento de pessoas para cidades vizinhas. 

- 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 .139/2003 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter à Sra. Maria lnêz Castro 

Moreira 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 Sra. 

Maria lnêz Castro Moreira o imóvel constituído de um terreno com 
área de 2.008,50m2 (dois mil e oito vírgula cinqüenta metros 
quadrados), situado na localidade denominada Fazenda de Monte 
Redondo, no Município de Argirita, doado ao Estado de Minas Gerais, 
pelo Sr. Osmar Barbosa de Castro e sua mulher, através da escritura 
pública lavrada em 1967, no livro 51-A, a fls. 98, v., registrada sob o no 
21.700, a fls . 218, no livro 3M, em 5 de maio de 1967, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina. 

Parágrafo único - O imóvel objeto da reversão, a que se refere o 
artigo 1°, cujo uso se tornou desnecessário pelo outorgado donatário, 
destina-se ao patrimônio da herdeira outorgante, nos termos do 
Formal de Partilha, julgado em 17 de setembro de 1985, registrado 
sob o no 13.113, em 29 de outubro de 1985, no Cartório do 3° Ofício 
da Comarca de Leopoldina. 

Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Em 5/5/67, no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Leopoldina, no livro 51-A, a fls. 98, v., registro n° 21 .700, 
a fls . 218, no livro 3M, foi lavrada a escritura pública de doação, sem 
reserva alguma, ao Estado de Minas Gerais, pelo Sr. Osmar Barbosa 
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A medida, consubstanciada na proposta anexa, se reveste de 
caráter excepcional, porquanto da doação ao Estado de Minas Gerais 
originou a construção da Escola Estadual Monte Redondo, que 
funcionou no local até 1987, sendo, então, solicitada a sua 
desvinculação pela Secretaria de Estado da Educação em 26/3/2001 , 
pelo Ofício n° 596/2001, tornando-se assim, totalmente desnecessária 
à Secretaria da Educação. 

A Sra. Maria lnêz Castro Moreira, herdeira dos doadores, solicitou a 
reversão do citado imóvel, em 21 /6/2000, por já não funcionar no local 
a referida escola, tendo sido descumprida a sua destinação. 

A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração -
SERHA -, do ponto de vista técnico, manifestado em 12/4/2002, pelo 
Ofício no 567/2002, concluiu favoravelmente pela reversão pretendida, 
tendo a justificá-la a falta de necessidade de sua utilização pelo 
Estado. 

Acolhida a proposta pela egrégia Assembléia Legislativa, significa a 
reversão do imóvel em favor da herdeira, conforme transcrito no 
formal de partilha, a fls. 13, constante no processo, que faço anexar. 

- 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 .140/2003 
Declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias Amigas 

da Santa Casa de Caridade de Diamantina, com sede no Município de 
Diamantina. 

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

Voluntárias Amigas da Santa Casa de Caridade de Diamantina, com 
sede no Município de Diamantina. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 2003. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Associação das Voluntárias Amigas da Santa Casa 

de Caridade de Diamantina é sociedade civil sem fins lucrativos, 
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presta relevantes serviços sociais aos doentes carentes assistidos 
pela Santa Casa de Caridade de Diamantina, está em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos e mantém em sua diretoria 
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções, 
como atesta a documentação anexa ao processo. 

Por atender os requisitos necessários à declaração de utilidade 
pública, solicito aos 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° 1.141/2003 
Declara de utilidade pública a Associação O Adolescer para a Vida, 

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

Adolescer para a Vida, com sede no Município de ltabirito. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, setembro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: A Associação O Adolescer para a Vida, com sede no 

Município de ltabirito, foi fundada em 14/4/98. É uma entidade sem 
fins lucrativos, que não oferece remuneração ou vantagens a seus 
Diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores ou 
equivalentes. 

O objetivo maior da entidade é a preparação da criança e do 
adolescente por meio do trabalho e da orientação pedagógica e 
profissional , mostrando-lhes os caminhos da vida com saúde, 
propiciando-lhes a descoberta da sexualidade, traçando programas e 
diretrizes para a orientação do adolescente, com tratamento 
especializado e encaminhamentos afins. 

A referida instituição presta relevantes serviços ao Município de 
ltabirito, sendo imperativa a aprovação deste projeto por nossos 
ilustres pares. 

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

N° 1.506/2003, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja formulada 
manifestação de protesto contra a tramitação, na Câmara dos 
Deputados, do Projeto de Lei n° 510/2003, do Deputado Carlos 
Souza. (- À Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 1.507/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja enviado ao 
Secretário da Educação pedido de informações sobre o valor 
repassado ao Município de Uberlândia para o transporte de alunos do 
2° grau. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.508/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Município de Carmo da Mata por seus 
65 anos de emancipação político-administrativa. 

N° 1.509/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Município de Carmo do Cajuru por seus 
55 anos de emancipação político-administrativa. (- Distribuídos à 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.510/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Buritizeiro com vistas ao 
aprofundamento do poço artesiano na comunidade de Entre-Riachos, 
no município mencionado. (- À Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 1.511 /2003, da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do 
DER-MG com vistas a que sejam enviadas à Comissão cópias dos 
contratos celebrados com os Consórcios TERCAN - Queiroz Galvão, 
ANG - Barbosa Melo e Carioca - SERVEMG para a construção da BR-
381 e de outros documentos que menciona. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

N° 1.512/2003, do Deputado Zé Maia, solicitando seja formulado 
votos de congratulações com a Comunidade do Município de União de 
Minas pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. 

N° 1.513/2003, do Deputado Zé Maia, solicitando seja formulado 
votos de congratulações com a comunidade do Município de Prata 
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. 

N° 1 .514/2003, do Deputado Zé Maia, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Frutal pelo 
transcurso do aniversário de sua emancipação. (- Distribuídos à 
Comissão de Assuntos Municipais.) 
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 

Deputados lrani Barbosa, Leonardo Moreira (2) e Ricardo Duarte (2}. 
Comunicações 

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 
de Administração Pública, de Assuntos Municipais, de Saúde e de 
Segurança Pública e da Deputada Maria Olívia. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende 
A Deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, mineiros que nos assistem pela TV Assembléia, a 
publicação do Decreto no 43.618, no "Minas Gerais" de 30/9/2003, 
veio atender a uma série de pleitos e à real necessidade dos 
contribuintes mineiros. Por esse decreto, vários setores estão sendo 
beneficiados, seja com a redução, seja com a isenção de ICMS. 

Ressaltamos a isenção daquele imposto para o leite, um dos 
principais produtos de nosso Estado, isenção que vem ao encontro da 
grande necessidade de se valorizar um produto histórico de nosso 
Estado, cujo queijo, já famoso internacionalmente, terá também novo 
impulso de comercialização. A redução do ICMS em 70% para sucos 
e polpas de frutas, extrato ou molho de tomate, vem em resposta à 
necessidade de produtores, como a empresa Colonial, do Município 
de ltacarambi, e propiciará o surgimento de novas empresas em todas 
as regiões produtoras de tomate. A isenção de ICMS para os 
produtores rurais irrigantes em todo o Norte de Minas, Jequitinhonha e 
Mucuri aliviará enormemente a situação da produção agrícola em 
nosso Estado, já que nas demais regiões houve uma redução 
significativa de 18% para 12%. 

Assim, cientes dessa enorme necessidade, apresentamos a esta 
Casa requerimento formal em que solicitamos a medida ora adotada. 
Em todas as audiências com o Governador e o Secretário da 
Fazenda, insistimos veementemente para que tal medida não fosse 
mais protelada. Assim, Estados vizinhos, como Bahia e Goiás, que já 
adotavam esse incentivo, não mais levarão para si os investimentos 
destinados a Minas Gerais. 

O Governador Aécio Neves cumpre, mais uma vez, sua promessa 
de campanha: fazer do Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri a 
vitrine de sua administração, resgatando a imensa vocação para a 
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A agricultura, retrato de um Brasil que caminha para ser o maior 
produtor mundial de alimentos, vinha conhecendo em nossa região 
um quadro de desaceleração de sua atividade, já que a energia 
corresponde a 40% do custo total da produção. É um grande incentivo 
para a manutenção do homem no campo, para a não-favelização de 
cidades-pólo e de metrópoles, um grande fator de geração de renda e 
emprego, de inclusão social, e não poderíamos deixar de confessar 
nossa satisfação em ver publicado o Decreto n° 43.618, que vem, 
assim, mostrar o compromisso de Aécio Neves e de todos quantos 
defenderam veementemente, como nós, sua edição. 

Gostaria não só de parabenizar o nosso Governador, mas de 
agradecer-lhe e dizer da nossa alegria em participar de um Governo 
que começa a enxergar nosso Norte de Minas, nosso produtor rural , 
elemento que movimenta o Estado e gera maior número de empregos, 
mas que vinha sendo descreditado e mal assistido. 

Quero falar a todo o Norte de Minas, aos irrigantes do Jaíba e de 
Pirapora, que agora poderão continuar plantando frutos e grãos, com 
incentivo à recuperação do algodão. Poderão plantar semente de 
algodão, porque o ICMS para os irrigantes do nosso semi-árido será 

' zero. 
Parabenizo o Governador e digo-lhe que, se estávamos juntos, 

agora estaremos mais ainda, porque enxergamos, por trás das nuvens 
escuras que sempre pairaram sobre nossa região, uma luz, que se 
acendeu agora. Tenho certeza de que o Norte de Minas, nesses 
quatro anos, mostrará para o Estado a sua grandeza, a sua 
importância e a enorme função na recuperação do nosso Estado. 
Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão 
O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, ontem a Frente 
Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou nesta 
Casa importante audiência pública. Na ocasião, discutiu-se a grave 
situação de superlotação dos centros de internação, até mesmo dos 
provisórios, para adolescentes que cometem atos infracionais, bem 
como o fato de 257 adolescentes estarem trancafiados em celas e 
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cadeias públicas do Estado, pela falta de espaços adequados para 
cumprimento das medidas socioeducativas: de internação, de 
semiliberdade e outras, que poderiam ser aplicadas. 

O Secretário Adjunto de Defesa Social, Luís Flávio Sapori, esteve 
presente nessa reunião. De maneira sincera, expôs-nos questões 
preocupantes. Primeiramente temos duas obras inacabadas em 
Montes Claros e Governador Valadares que se referem à implantação 
de centros de internação. Essas obras foram subestimadas no cálculo 
financeiro. O Governo Federal liberou o recurso, mas o Estado não o 
tem para complementar essas obras. Isso é preocupante. 

Hoje temos poucos centros de internação no Estado. A maioria se 
concentra na região metropolitana, especialmente em Belo Horizonte. 
Isso gera duas questões perversas. A primeira, para a própria 
sociedade. O adolescente comete o ato infracional, alguns reincidem e 
são sentenciados, e as medidas, aplicadas. No caso, a medida 
socioeducativa mais grave é a de internação, mas não temos espaço 
para que o adolescente a cumpra. O adolescente volta para as ruas, 
para o mundo do crime e para a marginalidade e gera uma situação 
de insegurança para a sociedade. É injusto que a sociedade, que 
paga religiosamente os impostos, fique à mercê de adolescentes que, 
uma vez condenados pela exclusão social , descarregam nela sua 
revolta ou a falta de perspectiva de sobrevivência. 

É perverso para o adolescente, porque, como qualquer ser humano, 
ele merece a chance de recuperação e reintegração na sociedade. 
Quanto a isso, o Estatuto é claro: medida de internação em 
estabelecimento educacional. Todavia, os centros superlotados são 
verdadeiras escolas de pós-graduação em marginalidade. Levando 
muitos à morte, adolescentes de 13 ou 14 anos são postos em celas 
com traficantes e bandidos de alta periculosidade, como ocorreu em 
Santa Luzia e em Juiz de Fora. 

Estamos com a lei orçamentária, com o PPA e com o PMDI. 
Amanhã iniciaremos o processo de audiências públicas, que 
acontecerá nos dias 2, 9, 16 e 30, nesta Casa, e, no dia 24, em 
Araçuaí, para angariar recursos para a conclusão dos centros de 
internação de Montes Claros e de Governador Valadares. Segundo 
informações do Secretário, a verba de R$500.000,00 será garantida 
ao centro de internação de Teófilo Otôni, com a promessa de ser 
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inaugurado até o final do ano; e, também até o final do ano, a 
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente 
estará em funcionamento . Além disso, tivemos boa notícia. O Sr. Luís 
Flávio Sapori, Secretário Adjunto, comprometeu-se com o Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança em solicitar ao Desembargador 
Corrêa Marins, Presidente do Tribunal de Justiça, após anos de luta, a 
implementação, em Minas Gerais, do plantão interinstitucional, 
unificação dos órgãos que tratam do adolescente em conflito com a 
lei. Poderiam prestar serviço à comunidade, com liberdade assistida, 
medida socioeducativa importante. Em Belo Horizonte, como 
Secretário de Desenvolvimento Social do Governo Patrus, tivemos, 
com o Juizado da Infância, a honra de iniciar processo de parceria 
culminando na consolidação do programa, premiado como 
experiência-modelo de trabalho e reintegração social dos 
adolescentes. Adolescentes que poderiam estar em outra situação, 
devido à falta de integração dos órgãos públicos, são encaminhados 
inadequadamente a cadeias e delegacias, em desacordo com o 
Estatuto. 

Levanto outra questão séria. A impunidade e a ausência de 
internação e de programas que atendam às medidas socioeducativas 
fazem com que a sociedade culpe o Estatuto, cometendo grande 
injustiça. O Estatuto não passa a mão na cabeça de ninguém e prevê, 
para adolescentes em conflito com a lei , sete medidas 
socioeducativas. Entretanto, o Estado, omisso, não implementou as 
retaguardas de atendimento. Antes de se fazer ampla revisão do 
Estatuto, é necessário batalhar em favor do seu cumprimento. Ontem 
não fiquei feliz com a afirmativa de que as obras estão inacabadas e 
que o Estado não dispõe de recurso para terminá-las. 

Não entrarei na polêmica da renúncia fiscal, pois é complexo e o 
tempo é curto. Nesse caso, quanto ao prazo, estou de acordo com 
Governador Aécio Neves. O prazo da reforma tributária tem de ser 
retroativo. Não podemos concordar com a farra fiscal que a 
Governadora Rosinha realizou no Rio de Janeiro, gerando efeito 
cascata. 

Há dados apontando que a renúncia fiscal no País chega a 
R$18.000.000.000,00. Os Estados, que defendem o interesse do 
povo, atormentaram o Governo Lula justamente, mas, devido à 
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renúncia fiscal, abrirão mão de R$18.000.000.000,00, adquirindo 
apenas R$11.000.000.000,00 ou R$1 0.000.000.000,00. Acredito que 
isso não ocorrerá em Minas Gerais, porque a Assembléia terá 
responsabilidade. Aliás, pagará até Boletim de Ocorrência. Porém, em 
decorrência da farra fiscal, somos obrigados a realizar renúncia fiscal. 

Devemos analisar a questão tributária com muita prudência e avaliar 
essa medida preventiva com cautela, analisando caso a caso. A 
Deputada Ana Maria Resende mostrou situações importantes no 
Norte de Minas, no Jequitinhonha, ou seja, em regiões que precisam 
de alternativas de emprego e de renda. Nessas regiões, talvez a 
relação custo-benefício seja positiva para a população. Não sei se 
todas as renúncias seriam socialmente justas e necessárias, pois 
foram adquiridas de maneira preventiva, em razão da farra fiscal 
desencadeada principalmente pelo Rio de Janeiro, que, por exemplo, 
abriu mão de R$2.500.000.000,00 para a CSN. 

Em Minas, precisamos de R$5.000.000,000 para construir o centro 
de Montes Claros e de Governador Valadares. Aliás, o Deputado 
Laudelino Augusto e as Deputadas Maria José Haueisen e Maria 
Tereza Lara estavam nessas cidades. Enquanto o SINDIFISCO diz 
que, no Estado, essas renúncias podem chegar a R$400.000.000,00, 
o Governo diz R$20.000.000,00. Isso é justo? Será que, mais uma 
vez, a corda arrebentará para o lado mais fraco? 'Quer dizer, atingirá o 
"motoboy", com um aumento no IPVA de sua moto, e o contribuinte, 
com o pagamento pelos serviços da polícia, como o BO? Por que, no 
momento da arrecadação, estoura a corda no lado mais fraco? Na 
hora da renúncia fiscal prevalece quem possui o poder de barganha, 
ou seja, vou para a Bahia ou para o Rio de Janeiro. O contribuinte que 
não pede para não ser assaltado terá de pôr a mão no bolso devido 
ao rombo do Estado, da farra fiscal e da renúncia fiscal. 

Desejo que debatamos exaustivamente esse assunto nesta Casa. 
Se assim não o fizermos, abriremos generosamente a mão, de um 
lado, em razão da guerra fiscal, e, de outro, devido à penúria das 
finanças públicas, penalizaremos o contribuinte. Esse assunto merece 
cautela. Não emitirei juízo final de opinião sobre essa medida 
preventiva. Concordo com o Governador. O ideal é que o prazo seja 
retroativo até 30 de junho, para não beneficiarmos o infrator. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Deputado, declaro, de 
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público, que esta Casa ganhou muito com a sua vinda, devido ao 
seu espírito de luta e trabalho sério, à sua participação efetiva nas 
questões que envolvem o Estado. Esse assunto que V. Exa. traz para 
a reflexão de todos é extremamente importante. Estou de pleno 
acordo com o que relatou, principalmente sobre a criança e o 
adolescente. Sabemos das carências e situações desastrosas que 
acontecem com os adolescentes. Desejo ouvi-lo quanto a essa parte, 
para referendá-lo nessa sua luta e nesse trabalho. Estou ao seu lado 
na busca de soluções grandiosas para o Estado. 

O Deputado André Quintão* - Gostaria de agradecer ao Deputado 
Doutor Viana, e dizer que há uma reciprocidade de respeito. Como ex-
funcionário da MinasCaixa, acompanhei o trabalho de V. Exa. Por sua 
atuação regional e como parlamentar de Minas Gerais, V. Exa. goza 
de grande apreço e carinho de todos os funcionários da MinasCaixa, 
que devem ao seu trabalho grandes conquistas nas lutas históricas 
desses bravos trabalhadores. 

Concluindo, gostaria de fazer um apelo: que pudéssemos identificar, 
na lei orçamentária, fontes de financiamento para os centros de 
internação de adolescentes infratores. Isso consta dos projetos 
estruturadores do Governador, e acho que é uma obrigação. Os 
adolescentes e a sociedade de Minas merecem que o estatuto seja 
cumprido. 

Outra questão é que devemos discutir com profundidade a renúncia 
fiscal. Temos que discutir a questão tributária no seu conjunto. A 
discussão sobre taxas, renúncia fiscal , aumento de impostos tem que 
ser feita no conjunto, porque senão a corda, mais uma vez, vai 
arrebentar do lado do contribuinte. Muito obrigado. 

" - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. e Sras. 

Deputadas, TV Assembléia, caríssimos amigos que têm nos 
acompanhado, volto mais uma vez a esta tribuna do povo de Minas 
Gerais para externar reflexão contida efetivamente no agradecimento, 
em particular, da região sul-mineira e da cidade de Andradas. Não 
poderia, Sr. Presidente, em nenhum momento, deixar de usar esta 
tribuna para, em decorrência do trabalho, da determinação, da 
honradez e principalmente da visão extraordinária do nosso 
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Governador Aécio Neves, bem como da sua equipe econom1ca, 
discutir efetivamente essas modificações na campo tributário. Refiro-
me, inicialmente, ao ano de 1999, quando tive o prazer de apresentar 
a esta Casa o Projeto de Lei n° 203/99, que buscava uma redução da 
carga tributária da produção de vinhos, tendo proporcionado uma 
redução de 30% para 25%. Naquele momento esse não era nosso 
propósito. Pelo projeto original , buscávamos uma redução de 30% 
para 18%, para termos competitividade com os Estados de São Paulo 
e do Rio Grande do Sul. Como estava, não haveria condições de 
sobrevivência de nossas vinícolas em Andradas. Refiro-me a 
Andradas, capital do vinho de Minas Gerais, porque lá brotou o 
sentimento de toda a classe produtora do setor de vinhos. Sabemos o 
quanto representa a produção de uva em termos de geração de 
empregos, renda e divisas. 

Naquela época, em 1999, em decorrência do entendimento do então 
Governador Itamar Franco, conseguimos apenas uma redução de 5%. 
Mesmo assim, em nenhum momento nos abatemos. Não 
conseguimos mais em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
No entanto, passada a legislatura anterior, buscamos nova reflexão da 
Casa, agora ratificada e alicerçada por documentação apresentada 
pela Associação Comercial e pelos produtores de vinho de Andradas. 

Muito embora o Projeto de Lei n° 125/2003 estivesse em tramitação 
na Casa, tivemos abertura junto aos Secretários da Fazenda e do 
Planejamento, quando buscamos composição. No caso, queríamos 
dar visibilidade e condições de desenvolvimento para o setor de 
vinicultura de Andradas. 

Inúmeras audiências foram realizadas não somente na Casa, mas 
também com o Secretário da Fazenda, quando demonstramos que, 
para o Estado, o impacto financeiro da redução do ICMS para a 
produção de vinho não era tão grande como se presumia. Tínhamos 
somente Andradas, Caldas e outras poucas cidades do Estado de 
Minas Gerais. Fizemos demonstração da captação dos recursos e da 
geração de empregos. 

Há dois meses, obtivemos o entendimento da Secretaria, que 
garantiu concluir os estudos, o que resultou no decreto editado pelo 
Governador na tarde de ontem. Devo dizer a todos da nossa gratidão 
por S. Exa., por meio de sua equipe econõmica, ter reduzido de 25% 
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para 12% a alíquota do ICMS do vinho. Isso vai gerar mais 
empregos, indústrias e fortalecimento socioeconômico da nossa 
querida cidade de Andradas. 

Valho-me deste momento, mais uma vez, para agradecer à equipe 
econômica do Governo Aécio Neves, que, em decorrência do nosso 
projeto em andamento, com o decreto de ontem, realizou o sonho de 
alavancar recursos e desenvolvimento para o Município de Andradas. 
Não poderia deixar de fazer um agradecimento à equipe econômica, 
que não mediu esforços para conseguir a alíquota de 12%. 

Quero ainda mencionar, para nossa satisfação, a redução de carga 
tributária no setor de embalagens. Desde a legislatura passada, 
quando tivemos o prazer de reduzir o ICMS do setor moveleiro, 
estamos buscando uma redução do ICMS das embalagens para 
acondicionamento de mercadorias, cujo imposto girava em torno de 
18%, alíquota impossível para o atendimento de nossa demanda. 

Com a edição desse decreto, tivemos êxito ao reduzir o ICMs do 
setor de embalagens para 12%. Faço questão de deixar consignado 
que vejo com muito prazer que esses nossos projetos em andamento, 
hoje, não têm mais razão de existir. Esses projetos estão sem objeto, 
porque o decreto do Governo os abrange. 

Sem dúvida alguma, vejo que o Governo tem vontade de melhorar o 
Estado, porque está facilitando a atuação dessas empresas. 

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) Faço coro ao 
pronunciamento de V. Exa. parabenizando o Governador por esse 
decreto, que beneficiará vários setores de Minas Gerais. 

Aproveito a oportunidade para dizer que tramita nesta Casa o 
Projeto de Lei no 586, de minha autoria, por meio do qual também 
estamos tentando beneficiar os representantes comerciais do Estado. 
Como fui representante comercial e me considero representante até 
hoje, sei a luta que essas pessoas travam para conseguirem se 
manter. Há alguns anos, as empresas pagavam até 1 O% de comissão 
na venda de seus produtos, mas hoje esse patamar foi reduzido a 4% 
ou 6%. Portanto, as dificuldades são muito grandes. Queria, então, 
pedir o apoio dos Deputados para que esse projeto seja aprovado 
quando for apreciado neste Plenário. 

Quero aproveitar também para cumprimentar os representantes 
comerciais mineiros, pois hoje se comemora o Dia Pan-Americano do 
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Representante Comercial. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Faço coro também à 
manifestação de V. Exa. quanto ao dia do representante comercial. 

V. Exa. traz a esta tribuna projeto de sua autoria. Tenho certeza de 
que a nossa Comissão de Administração Pública estará de portas 
abertas para discuti-lo amplamente, tendo em vista sua finalidade 
extraordinária e seu grande alcance social. 

Estamos vivendo momentos importantes em Minas Gerais. Quero 
fazer coro ainda ao pronunciamento da Deputada Ana Maria Resende, 
que iniciou suas palavras saudando o nosso Governador, com muito 
vigor e entusiasmo. Esse processo de construção tem sido muito 
importante para nós. Sabemos das dificuldades que o Governador tem 
enfrentado, pois assumiu um Estado com déficit extraordinário. 
Entretanto, tem honrado seus compromissos e a voz de Minas, não 
apenas em nosso Estado, e vem se tornando um dos mais árduos 
defensores de todos os Estados brasileiros. O nosso Governador 
merece, portanto, o aplauso, não apenas do povo mineiro, mas de 
todos os brasileiros. Aécio Neves é o primeiro a apresentar sugestões 
e a levantar a voz de Minas, por sua sensibilidade e honradez como 
parlamentar extraordinário e por sua vida e trajetória. Temo-lo visto 
acompanhar a equipe do Governo Lula em várias reflexões, desde a 
CIDE e, particularmente, quando da reforma tributária, na qual, sem 
dúvida alguma, Minas tem buscado garantir a sua fatia. Trata-se de 
ações importantes e que fazem bem ao coração e à alma do povo 
mineiro. Nosso Governador não fica em seu Palácio, mas procura o 
exterior e Brasflia, quantas vezes for necessário, para trazer recursos 
ao nosso Estado. É merecedor do nosso aplauso, da nossa reflexão, 
do nosso agradecimento e reconhecimento, porque tem sido 
passaporte incansável das reivindicações que dizem respeito a todas 
as questões sociais, sejam relativas à reforma da Previdência, sejam 
relativas à reforma tributária, discutindo constantemente com os 
outros Governadores e o Presidente. Assim sendo, sabemos 
perfeitamente que a voz de Minas está sendo ouvida e respeitada não 
apenas em Brasília, mas em todo o Pafs. 

Sabemos que os Governadores de todos os Estados respeitam o 
nosso Governador, o que nos enche de alegria e esperança. E 
ficamos mais felizes ainda com esses decretos que, ontem, o 
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Governador assinou. Estaremos lutando por nossas indústrias e 
teremos condições de trazer outras, independentemente da farra fiscal 
que outros Estados têm promovido para trazer a Minas prejuízos 
constantes, como acontece agora com o Rio de Janeiro, que quer tirar 
daqui nossas indústrias. 

É necessário que se diga que, aqui , a questão tributária é encarada 
com seriedade. Praticamos a Lei de Responsabilidade Fiscal , para 
que não sejamos questionados pelo Tribunal de Contas e pelo 
Tribunal de Contas da União e para não ferirmos os anseios da lei. 

O Governador Aécio Neves, por meio de um estudo acurado junto 
com sua equipe econômica, procurou, de ponta a ponta, verificar o 
que é melhor para Minas, e, hoje, com certeza, estamos iniciando uma 
nova era de desenvolvimento da indústria. Além disso, o Estado foi 
favorecido com outras benesses, para o fortalecimento de nossa 
economia. 

Administrar o bem público e o Estado de Minas é um grande desafio. 
Neste Plenário, no dia 1 o de janeiro, ouvimos as palavras de nosso 
Governador, consciente de sua grande responsabilidade, e podemos 
constatar que está conseguindo fazer o seu trabalho. Com sua 
credibilidade, experiência de vida pública e espírito de determinação, 
tem confortado, extraordinariamente, os mineiros, buscando a paz 
social para o Estado e levando-a a todo o Brasil , com sua forma séria 
de conduzir o Governo. 

Registro nossa satisfação pela redução da carga tributária nos 
setores de vinhos de embalagem. Agradeço em nome de milhares de 
empresários, que aguardavam ansiosamente a tramitação desses dois 
projetos, pois hoje tivemos o decreto do Governador. Agora é hora de 
agradecer. Estaremos sempre em busca do desenvolvimento do 
Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Chico Simões 
O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, demais componentes 

da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores presentes nas 
galerias, telespectadores da TV Assembléia, mais uma vez, venho à 
tribuna para cumprir o papel para o qual fomos eleitos. Vim fazer uma 
denúncia que deve ser levada em consideração por esta Casa, pelo 
Ministério Público e, também, pelo Governador do Estado, se é que o 
fato aconteceu sem seu conhecimento pleno. Trata-se, mais uma vez, 
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de um desvio de procedimento, para a proteção de determinados 
servidores. 

Até recentemente, o Tribunal de Contas tinha, no seu prédio, um 
representante do Ministério Público. Segundo o art. 124 da 
Constituição do Estado, o Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas e ao Tribunal de Justiça Militar será exercido por Procurador 
da Justiça integrante do Ministério Público. Quanto a isso, foi proposta 
uma ADIN, por entender-se que deveria haver um Ministério Público 
próprio para o Tribunal de Contas e outro próprio para o Tribunal de 
Justiça Militar, da mesma forma que temos Tribunal de Justiça, 
Tribunal Militar e Tribunal de Alçada. 

Quem propôs a ação entendia também que o Ministério Público 
deveria possuir carreiras distintas e definidas para cada uma dessas 
funções. Diante disso, tão logo essa ação foi julgada e considerada 
procedente, o próprio Ministério Público emitiu um parecer, dizendo 
que, se havia inconstitucionalidade nesse procedimento, ficaria 
proibido aos representantes do Ministério Público o exercício dessa 
função junto ao Tribunal de Contas e ao Tribunal Militar. Uma vez que 
isso ocorresse, ensejaria a prática da ilegalidade e da improbidade 
administrativa. O que poderíamos dizer sobre a escandalosa situação 
atual? Era proibido, ou é proibido, que o integrante do Ministério 
Público exercesse essa função. 

O Governador, para suprir a ausência do fiscalizador da lei no 
Tribunal de Contas, nomeou alguns Procuradores do Estado para 
exercerem essa função, que deveria ser de carreira independente. 
Nomeou advogados sem o devido preparo, de maneira ilegal, para 
cumprir essa função, que nem o próprio integrante do Ministério 
Público poderia exercer. Não obstante, esses funcionários do Estado 
foram apresentados ao Tribunal de Contas. 

Se já era considerado ilegal que integrantes do Ministério Público, 
ou seja, Procuradores do Estado, exercessem essa função, com 
certeza, essa ilegalidade tornou-se ainda maior quando foram tirados 
Procuradores do Estado para cumprirem esse papel, sem terem 
prestado concurso para exercer um cargo em relação ao qual já havia 
um impedimento. 

Discutirei também a parte ética e moral da questão. O Tribunal de 
Contas tem por finalidade fiscalizar atos dos agentes públicos, das 
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instituições públicas e das autarquias. O Ministério Público tem 
também a finalidade de fiscalizar as ações do Tribunal de Contas. 
Sendo fiscal da lei, tem de estar acima de tudo e de todos. Sabemos 
que os atos do Executivo serão julgados. Foram tirados funcionários 
desse Poder, com um certo relacionamento com pessoas importantes 
do Governo, para serem cedidos ao Tribunal. Essas pessoas foram 
indicadas pelo conjunto do Governo, ou seja, pelas pessoas que 
detêm o poder estadual. Sendo assim, começa-se a questionar a 
imparcialidade desses Procuradores do Estado. Como se não 
bastasse, eles também têm a função de fiscalizar o próprio Tribunal de 
Contas. Mas esses funcionários do Estado estão lotados nesse 
Tribunal e, além de não terem o preparo adequado, recebem do 
próprio órgão. Imaginem eu pagar alguém para fiscalizar-me. Com 
que isenção ocorrerá essa fiscalização? Como esses profissionais 
poderão contrariar os seus próprios patrões? Na verdade, o dinheiro 
público é gasto no arranjo de uma série de Poderes instituídos, sem 
que haja a independência para que cada um exerça a sua função. 

O Deputado André Quintão já falou sobre a renúncia fiscal. 
Enquanto, por um lado, faz renúncia, por outro, o Governo não 
concede aumento de salário, alegando dificuldades para atender ao 
funcionalismo. Porém, foram nomeados quatro Procuradores, os quais 
irei nominar. Um deles ganhava cerca de R$5.000,00 e foi para o 
Tribunal de Contas ganhando R$17.000,00. Os outros ganhavam em 
torno de R$3.500,00 e passaram a ganhar de R$1 0.000,00 a 
R$12.000,00. É assim que se vai nosso dinheiro. 

Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, esta Casa, que tem o poder 
de fiscalizar, não pode continuar aceitando determinadas desculpas e 
justificativas para não investir na saúde, na educação e no aumento 
dos salários dos servidores. O dinheiro público hoje é gasto pelo 
Governador do Estado. Desde o início do ano estamos pedindo 
informações - e fui autor do requerimento - acerca da reforma 
administrativa, de cargos comissionados, salários e vencimentos, 
mas, até hoje, essas informações não nos foram passadas de forma 
clara. Tivemos audiência pública e não nos mostraram. 

Os quatro servidores nomeados estão lá como verdadeiros 
Procuradores. São os seguintes: Sr. José Marcos Rodrigues Vieira, 
Procurador do Estado de Classe Especial, apostilado no cargo em 
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comissão de Procurador-Chefe, para o cargo de Procurador-Chefe 
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas; Sra. Juliana 
Campos Horta de Andrade, Procuradora do Estado de Classe 
Especial, para exercer o cargo de Procuradora do Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas; Sra. Luisa Cristina Pinto e Netto, 
Procuradora do Estado de 1 a Classe, para o cargo de Procuradora do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas; Sra. Eliane Cristina da 
Silva, Defensora Pública de 1 a Classe, para exercer o cargo de 
Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. 

A Sra. Luisa é esposa do Sr. Eurico Bittencourt, assessor direto do 
Secretário Anastasia. O Sr. José Marcos é marido da Auditora-Geral 
do Estado, Dra. Maria Celeste Moraes Guimarães. Há ainda outra, 
dentre as nomeadas, que é esposa do assessor jurídico do 
Governador do Estado. Percebe-se que, realmente, a cúpula do 
Executivo está entrelaçada com o Tribunal de Contas, promovendo 
uma verdadeira distribuição dos recursos públicos. Como fica o 
cidadão comum? Que garantia temos da isenção do Tribunal de 
Contas na investigação dos gastos públicos? O Ministério Público é 
sempre levado a dar pareceres. Registro um fato real : em 1992, 
determinada empreiteira prestou um serviço no Sul de Minas, com 
várias irregularidades. Essas foram levadas ao conhecimento do 
Ministério Público, que não teve a capacidade de oferecer denúncia. 
Agora, como se não bastasse, é apêndice do Executivo e hoje está no 
Tribunal de Contas fiscalizando os atos dos Conselheiros, cuja função 
é fiscalizar as contas do Executivo. Assim sendo, torna-se 
humanamente impossível revertermos a estatística constante na "Isto 
é" desta semana, a respeito dos profissionais em quem a sociedade 
mais confia. Em primeiro lugar, apareceu, com noventa e poucos por 
cento, o Corpo de Bombeiros; em segundo, com aproximadamente 
60%, os pilotos de avião; lastimavelmente, com 1%, em último lugar, 
os políticos. 

Deputado Alencar da Silveira Jr., passar-lhe-ei a palavra, pois tenho 
certeza de que apoiará nossa posição, já que não é seu primeiro 
mandato. V. Exa. deve sentir-se honrado de ser um legislador e poder 
fiscalizar. 

Gostaria que os eleitores não se limitassem a votar, mas que 
cobrassem mais transparência dos Deputados, principalmente 
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O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Cabe a nós, 
Deputados, exercermos nosso papel de legisladores. V. Exa., por 
exemplo, votou hoje, pela manhã, as contas do Tribunal de Contas na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Quando da criação do Tribunal de Contas em âmbito municipal, 
tivemos um impasse com o Tribunal de Contas, que foi contra. Até 
mesmo o partido de V. Exa. colocou-se contrário . 

Devemos fiscalizar com mais atenção as atitudes do Tribunal de 
Contas. O menor orçamento registrado está nesta Casa. O Presidente 
da Assembléia passa por dificuldades. Há 17% para o Ministério 
Público, 17% para o Tribunal de Justiça e para o Tribunal de Contas, 
mas, para a Assembléia, não há recurso. Amanhã, teríamos de fazer 
reuniões fora, mas não haverá recurso para isso. Passaremos 
dificuldades no Triângulo Mineiro 

Cabe a nós, Deputados, lutarmos por nossas prerrogativas. 
Devemos implantar um Tribunal de Contas municipal para as contas 
municipais. Por meio da imprensa, representantes do Tribunal de 
Contas proferiram palavras desrespeitosas a esta Casa, quando do 
projeto da criação do Tribunal de Contas municipal. Em vários 
Estados esses tribunais já existem, e em Minas Gerais também é 
necessária sua criação. Há Deputados que se preocupam com o dia-
a-dia da população mineira. 

Fomos achincalhados, xingados por representantes do Tribunal de 
Contas, quando da inclusão do projeto do Deputado Olinto Godinho. 
Ali, sim, há uma turma grande de come-quieto. Obrigado. 

O Deputado Chico Simões* - Que isso sirva para se fazer uma 
reflexão. Este Poder deve fazer valer sua força. Se houver 
entrosamento entre o Poder Executivo e o Tribunal de Contas, 
cedendo-se funcionários com a finalidade de fiscalizar, pagos pelos 
dois órgãos, é porque não nos respeitam. Temos de exercer a função 
de fiscalizar sem ter responsabilidade individual nem conivência com 
nenhum dos outros Poderes. Tenho certeza de que não iremos mais 
assistir às aberrações jurídicas se repetirem. 

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

telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores, trago a esta 
Casa grave preocupação relacionada à área da saúde. Estamos 
bastante apreensivos com o que vem ocorrendo com o Hospital da 
Baleia - uma das mais importantes instituições de saúde do País, que 
acolhe os pobres, além de ser a salvação de milhares de pessoas de 
Belo Horizonte e do interior do Estado -, que passa por momento 
angustiante, pois sua direção, que trabalha com seriedade e 
competência, para não continuar inadimplente com fornecedores e 
não comprometer sua capacidade de pagar aos funcionários, vê-se 
obrigada a suspender os atendimentos do serviço de pronto-socorro e 
o atendimento ambulatorial, com graves prejuízos para a população. 

Não podemos ficar calados e omissos. Ontem, apresentei , na 
Comissão de Administração Pública, dois requerimentos: o primeiro, 
encaminhado ao Secretário da Saúde, Sr. Marcus Pestana, pessoa 
séria, que tem feito trabalho brilhante na reorganização daquela 
Secretaria; e o segundo, dirigido ao Secretário Municipal de Saúde, 
para que socorram aquela casa de saúde, pois, assim, estarão 
socorrendo o povo mineiro. 

Mas isso não é suficiente. Além de comunicar aos Secretários, 
procedimento que talvez seja redundante, pois a imprensa- que, com 
seriedade e competência, tem contribuído muito na busca de soluções 
para os graves problemas do País - estampou nos diversos jornais e 
noticiou nas rádios e televisões o que está acontecendo naquela casa 
de saúde, cujos atendimentos pelo SUS chegam a 98%. De natureza 
filantrópica , com o objetivo de salvar vidas, o Hospital da Baleia vem 
acumulando um prejuízo mensal de R$300.000,00. Somente no 
serviço de pronto atendimento ambulatorial, o prejuízo é superior a 
R$120.000,00 por mês. Se os poderes públicos não se sensibilizarem, 
a direção não terá outro caminho senão o de suspender tais 
atividades, sob pena de ser obrigada a fechar toda a estrutura. Aí, 
seria o caos completo, porque centenas de vidas são salvas 
constantemente naquela instituição. 

Volto a lembrar: é um hospital dos pobres, uma casa de saúde que 
atende pessoas de todo o interior do Estado. A grande maioria 
consegue somente entrar pelo serviço de pronto atendimento, porque 
já chega em condições precárias de saúde. Ninguém deseja sair do 
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interior para fazer mera consulta médica ou exame de rotina em 
Belo Horizonte. As pessoas saem em situação de risco. No entanto, 
ao chegarem a uma unidade de saúde como aquela, encontram as 
portas fechadas. 

Mais que comunicar o fato aos Secretários Estadual e Municipal, 
precisamos levar às pessoas nossa solidariedade e apoio, buscando 
solução para problemas como esse. Conversei com os Deputados da 
Comissão de Saúde. Para alegria desta Casa, essa Comissão é 
composta de elementos da mais elevada competência, na maioria 
profissionais da área, a exemplo do Deputado Carlos Pimenta -
parlamentar que já se prontificou imediatamente a ir conosco até 
aquela unidade, ainda nesta tarde. O Deputado Ricardo Duarte, 
Presidente da Comissão, e os Deputados Neider Moreira e Fahim 
Sawan também são profissionais que sabem do que estou falando. 
Conclamo a todos a se unirem em defesa dessa casa de saúde, 
porque os Governos Federal e Estadual precisam responder a esse 
chamamento, até por uma obrigação constitucional. É claro que não 
podemos prescindir da ação do Governo Municipal, haja vista que os 
atendimentos desse hospital contemplam cerca de 75% da população 
da Capital . 

O fato é que os Governos Estadual e Federal não têm investido 
recursos suficientes na saúde. A tabela do SUS encontra-se 
desatualizada há quase uma década, problema duramente criticado 
pelo atual Governo Federal , que, até este momento, não procurou 
resolver a questão. Para a nossa tristeza, vemos que a União, para se 
justificar perante o Tribunal de Contas da União e o comando 
constitucional , está computando os recursos destinados ao fundo de 
desenvolvimento social como se fossem da área da saúde, como 
forma de dizer que está obedecendo ao preceito legal. Portanto, não 
há investimentos suficientes no setor, e nem sequer o mínimo exigido 
pela Constituição é cumprido. O Governo do Estado não aplica o 
necessário, e as administrações anteriores também não o fizeram. 
Atualmente, temos assistido a um esforço maior do Governador e do 
Secretário Marcus Pestana, sensíveis a essa causa. Prova disso é 
que o próprio Hospital da Baleia está contemplado no convênio 
denominado PROHOSP. Porém, precisamos de mais. 

Mineiros e mineiras, essa situação é de emergência. O Hospital da 
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Baleia não pode ser uma responsabilidade apenas dos seus sérios 
profissionais, como o Dr. Jorge Delbons, Superintendente-Geral, e o 
Dr. Domingos Sávio, de quem tenho a honra de ser xará e com quem 
mantenho ligações familiares e de amizade. Fomos colegas de 
faculdade. Sou médico veterinário, mas tivemos a alegria de cursar 
juntos o primeiro e o segundo anos no Instituto de Ciências Biológicas 
da UFMG - ICB. Conhecemos, pois, a grande figura humana do Dr. 
Domingos Sávio, e sabemos do carinho com que todos esses 
profissionais conduzem o Hospital da Baleia. Não podemos 
abandoná-los à própria sorte, porque isso seria o mesmo que 
abandonar os cidadãos mineiros, que, em situação de emergência, 
chegam a uma casa de saúde como essa e encontram o pronto-
socorro fechado. Isso é absolutamente inaceitável. 

Ao convidar os membros da Comissão de Saúde para irem conosco 
a essa unidade na tarde de hoje, queremos nos unir à direção do 
hospital e à comunidade, para encontrar uma solução, que não pode 
ser o fechamento das suas portas. Isso não é solução para a área da 
saúde, e muito menos para um hospital que atende 98% dos 
pacientes pelo SUS. Precisamos unir a Prefeitura de Belo Horizonte, o 
Governo Estadual, o Governo Federal e a Assembléia Legislativa. 
Esta Casa tem o dever de estar presente, cobrando, sugerindo e 
participando, para que seja encontrado o caminho que contemple os 
interesses do povo de Minas. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)- Ontem, V. Exa., muito 
preocupado, abordou esse assunto na Comissão de Administração 
Pública, dizendo que se trata de compromisso da Assembléia e do 
povo mineiro. Não importa se o Governo é Federal ou Estadual, pois 
devemos unir esforços para que o Hospital da Baleia não seja 
fechado. Temos acompanhado as declarações do Diretor Clínico, do 
provedor, e a situação é insustentável. Há muita lucidez de V. Exa. e 
da Comissão de Saúde. Devemos buscar os mecanismos necessários 
junto ao Prefeito, Governador, Presidente da República, para que 
esse hospital não feche suas portas. O fechamento de um hospital é 
tão grave quanto o fechamento de uma escola, e V. Exa. está coberto 
de razão, é um exercício de defesa da cidadania buscar essas 
soluções. Conte conosco para defender esse hospital que presta 
relevantes serviços à população. Parabéns. 
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O Deputado Domingos Sávio- Obrigado. V. Exa. tem sido grande 

companheiro na defesa de causas como essa. Aproveito para ilustrar 
o fato de que devemos nos unir acima de qualquer diferença de 
natureza partidária. Pela seriedade dos Deputados que compõem a 
bancada de oposição, em particular a Bancada do PT, sei que serão 
nossos aliados na sensibilização do Prefeito Municipal, para que 
procure, dentro dos limites da capacidade do nosso município, auxiliar 
na solução desse problema. Estaremos ao lado do Secretário Marcus 
Pestana, buscando apoio decisivo para que o Hospital da Baleia 
funcione plenamente, sem se comprometer o atendimento de 
urgência. 

Quero me juntar ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que, desta 
tribuna, parabenizou o Governador Aécio Neves pela sábia decisão de 
estabelecer uma política tributária mais justa, de incentivo ao setor 
moveleiro. Somos de uma região em que essa indústria é fundamental 
na geração de emprego e renda, Carmo do Cajuru. Esse segmento é 
eminentemente artesanal, gerador de muitos empregos, no qual Minas 
tem despontado no cenário nacional. As limitações fiscais passavam a 
ser, cada dia mais, um diferencial contra nosso Estado. A decisão do 
Governador atende aos apelos que fizemos, juntamente com as 
lideranças de Carmo do Cajuru, Perdões e Sul de Minas. O 
Governador Aécio Neves mostra sua sensibilidade, e nos unimos 
nesse gesto de agradecimento a ele, para que esse setor seja 
fortalecido. 

Para finalizar, justifico que irei ausentar-me nos próximos minutos 
para visitar o hospital da baleia, levar solidariedade e estar ao lado da 
sua direção na busca de soluções que dêem suporte financeiro a esse 
hospital, fundamental ao atendimento da saúde em Belo Horizonte. 
Obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Esgotada a hora 

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, 
com a 1 a 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 
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da próxima reunião. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIX do 

art. 82 do Regimento Interno e tendo em vista as indicações contidas 
em acordo de líderes, designa os membros das comissões 
permanentes que participarão das reuniões conjuntas previstas no § 
1 o do art. 204, destinadas à apreciação dos projetos de que trata a 
Subseção 11 da Seção IV do Capítulo I do Título VIl do Diploma 
Regimental, as quais se regerão pelas normas complementares 
constantes desta decisão. 

Pela Comissão de Administração Pública: Deputado Domingos 
Sávio (BPSP) e Deputado Paulo Piau (PP); pela Comissão de 
Assuntos Municipais: Deputado João Bittar (PL) e Deputado Paulo 
César (PFL); pela Comissão de Justiça: Deputado Bonifácio Mourão 
(BPSP) e Deputado Gilberto Abramo (PMDB); pela Comissão de 
Defesa do Consumidor: Deputada Lúcia Pacífico (BPSP) e Deputada 
Vanessa Lucas (BPSP); pela Comissão de Direitos Humanos: 
Deputado Durval Ângelo (Bloco PT-PC do B) e Deputado Roberto 
Ramos (PL); pela Comissão de Educação: Deputado Adalclever 
Lopes (PMDB) e Deputada Ana Maria (BPSP); pela Comissão de 
Meio Ambiente: Deputada Maria José Haueisen (Bloco PT -PC do B) e 
Deputado Doutor Ronaldo (PL); pela Comissão de Participação 
Popular: Deputado André Quintão {Bloco PT-PC do B) e Deputado 
Gustavo Valadares (PFL); pela Comissão de Política Agropecuária : 
Deputado Gil Pereira (PP) e Deputado Padre João (Bloco PT-PC do 
B); pela Comissão de Saúde Deputado Ricardo Duarte (Bloco PT-PC 
do B) e Deputado Fahim Sawan (BPSP); pela Comissão de 
Segurança Pública: Deputado Sargento Rodrigues (BPSP) e 
Deputado Zé Maia (BPSP); pela Comissão do Trabalho: Deputado 
Alberto Bejani (PTB) e Deputada Marília Campos (Bloco PT-PC do B); 
pela Comissão de Transporte: Deputado Célio Moreira (PL) e 
Deputado Djalma Diniz (BPSP); pela Comissão de Turismo: Deputada 
Maria Olívia (BPSP) e Deputado Elmiro Nascimento (PFL); pela 
Comissão de Fiscalização Financeira: Deputado Ermano Batista 
(BPSP), Deputado Jayro Lessa (PL), Deputado Mauro Lobo (BPSP), 
Deputado Chico Simões (Bloco PT-PC do B), Deputado Sebastião 
Helvécio (BPSP), Deputado Doutor Viana (PFL) e Deputado José 
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Henrique (PMDB). 

Normas complementares para a reunião conjunta a que se refere o § 
1 o do art. 204 do Regimento Interno: 

1 - Os membros designados nesta decisão poderão participar da 
discussão e votação do parecer, na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, com direito a voz e voto. 

2 - Os membros referidos no item 1 terão direito a voto, na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, relativamente 
apenas às matérias abrangidas pela competência das comissões por 
eles representadas. 

3 - Na ausência de um dos membros relacionados no item anterior, 
o Líder de bancada poderá indicar, ao Presidente da Comissão de 
Fiscalização Financeira, um substituto. 

4 - A Comissão de Fiscalização Financeira poderá reunir-se com 
representantes ou grupos de representantes das comissões, a fim de 
discutir os projetos a que se refere esta decisão. 

5 - O "quorum" para a abertura dos trabalhos e para deliberação 
será o da maioria dos membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

6 - A designação do relator será feita pelo Presidente da Comissão 
de Fiscalização Financeira, 24 horas após o término do prazo de 
apresentação de emendas. 

7 - As emendas serão entregues na Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões, no prazo regimental. 

Mesa da Assembléia, 1 o de outubro de 2003. 
Mauri Torres, Presidente. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Administração Pública - aprovação, na 18a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.381 , 1.382, 1.390 a 1.392/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, 1.409/2003, do Deputado João Bittar, 1.440 e 
1.441/2003, do Deputado Leonardo Moreira, 1 .446/2003, do Deputado 
Mauri Torres; de Assuntos Municipais - aprovação, na 18a Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos n°s 1 .430/2003, da Deputada Ana Maria 
Resende, e 1 .432 e 1 .433/2003, do Deputado Arlen Santiago; de 
Saúde - aprovação, na 8a Reunião Extraordinária, dos Requerimentos 
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nos 1.350 e 1.418/2003, do Deputado João Bittar, 1.353/2003, do 
Deputado José Milton, 1.366/2003, da Deputada Ana Maria, 
1.389/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1 .405/2003, do 
Deputado Luiz Humberto Carneiro, e 1.469/2003, do Deputado 
Sebastião Helvécio; de Segurança Pública - aprovação, na 178 

Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1 .383/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.). 

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 lrani Barbosa, solicitando a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei n° 907/2003; Leonardo Moreira (2) , solicitando a 
retirada de tramitação dos Projetos de Lei n°s 832 e 996/2003; e 
Ricardo Duarte (2) , solicitando a retirada de tramitação dos Projetos 
de Lei n°s 667 e 691 /2003 (Arquivem-se os projetos.). 

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 a reunião especial de amanhã, dia 2 , 
às 9 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 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 29/2003, EM 29/4/2003 
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Maria Tereza Lara e Roberto Ramos, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se, também, a presença do Deputado 
Jayro Lessa. Havendo número regimental , o Presidente "ad hoc", 
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e informa que não 
há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A 
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e 
o Vice-Presidente e a designar o relator; a seguir, determina a 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e 
convida o Deputado Roberto Ramos para atuar como escrutinador. 
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Apurados os votos, verifica-se a eleição, para Presidente, do 
Deputado Roberto Ramos e, para Vice-Presidente, da Deputada 
Marília Campos, ambos com três votos. Na condição de Presidente 
"ad hoc", o Deputado Ermano Batista empossa no cargo de 
Presidente o Deputado Roberto Ramos. Este, por sua vez, designa 
como relator da matéria o Deputado Ermano Batista. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, informa que a próxima reunião será convocada através 
de edital , determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Roberto Ramos, Presidente - Adalclever Lopes - Ermano Batista -

Marília Campos. 
ATA DA 38 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DA UEMG, EM 23/9/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, lvair Nogueira, Ricardo Duarte e Dalmo Ribeiro Silva 
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da 
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Leonardo Quintão e Jô Moraes. 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Domingos 
Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a 
reunião se destina a colher subsídios para a elaboração do relatório 
final. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
em que solicita o agendamento de audiência com o Advogado-Geral 
do Estado para obter informações sobre a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 2447-7, interposta contra a Emenda à 
Constituição no 47. O Presidente destina esta parte da reunião a ouvir 
os seguintes convidados: Srs. José Antônio dos Reis, Reitor da 
UEMG; Ronaldo Carvalho de Figueiredo, Chefe de Gabinete da 
Presidência da Fundação Cultural Campanha da Princesa; Sra. 
Adelaide Knupp, Diretora Executiva da Fundação Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Carangola; Srs. Gilson Gilbertone 
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Burgarelli, Presidente da Fundação Educacional do Vale do 
Jequitinhonha; Gilson Soares, Presidente da Fundação Educacional 
de Divinópolis; Sérgio Jerônimo de Andrade, Diretor Acadêmico da 
Fundação Educacional de ltuiutaba; Sras. Dilma de Abreu Taurino, 
Vice-Reitera da UNI LAVRAS; e Cleusa Elizabet de Abreu, Conselheira 
da Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas. O Presidente 
concede a palavra ao Deputado Ricardo Duarte, relator da Comissão, 
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, 2 de outubro de 2003. 
lvair Nogueira, Presidente - Paulo Piau - Ricardo Duarte. 
ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 56/2003, EM 23/9/2003 

Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Bonifácio Mourão, Dalmo Ribeiro Silva e Weliton Prado, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e informa 
que ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
designar o relator. A seguir, a Presidência determina a distribuição das 
cédulas de votação devidamente rubricadas e designa o Deputado 
Weliton Prado para atuar como escrutinador. Apurados os votos, o 
Deputado Weliton Prado proclama o resultado, sendo eleitos para 
Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e para Vice-Presidente o 
Deputado Weliton Prado, ambos com três votos. O Presidente "ad 
hoc" empossa o Presidente eleito, a quem passa a condução dos 
trabalhos. O Presidente dá posse ao Vice-Presidente eleito e designa 
o Deputado Bonifácio Mourão relator da matéria. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bonifácio Mourão - Weliton Prado. 
ATA DA 38 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 
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EXPANSÃO DO METRÔ, EM 24/9/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Célio Moreira, Ana Maria Resende (substituindo esta à Deputada 
Vanessa Lucas, por indicação da Liderança do PSDB) e Doutor Viana 
(substituindo o Deputado Gustavo Valadares, por indicação da 
Liderança do PFL), 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 Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a se 
discutirem e votarem proposições da Comissão e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: comunicação do Deputado 
Gustavo Valadares de que estará ausente das atividades 
parlamentares no período de 22/9/2003 a 3/10/2003, para tratar 
assuntos de interesse particular. Passa-se à 3a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado, Célio Moreira em que solicita sejam convidados o Júlio 
César de Azevedo Braga, Superintendente da STU-MG, e os pais do 
garoto José Carlos Júnior, para prestarem esclarecimentos sobre o 
acidente ocorrido na estação do metrô no Bairro Santa Tereza e 
informarem sobre as providências tomadas pela Companhia. A seguir 
o Presidente faz um relato sobre a sua participação na audiência 
pública da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado 
Federal e da audiência com o Sr. José Alencar da Silva Gomes, 
Presidente em exercício, para 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, 1 o de outubro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente- Vanessa Lucas- Marília Campos. 
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

TRANSPORTE DE AUTOMÓVEIS, EM 24/9/2003 
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Sebastião Helvécio, lrani Barbosa, Laudel ino Augusto e Chico 
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Simões, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado lrani Barbosa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os 
Srs. Nilma Rogério Cândido, Procuradora do Estado; Lélio Salles 
Ramos, Diretor Comercial da Fiat Automóveis S.A.; Joel Jorge 
Guedes Paschoalin, Presidente do Sindicato dos Concessionários e 
Distribuidores de Veículos de Minas Gerais - SINDICOV -; Maurício 
Fernandes, Diretor da Comercial Mineira de Automóveis Ltda. - CIMA 
-; Luís Antônio Duarte, Diretor da CSD Engenharia e Comércio Ltda.; 
e João de Lima Géo Filho, Diretor-Presidente da Construtora Ourivio 
S.A.; e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Lélio Salles 
Ramos e Nilma Rogério Cândido, justificando sua ausência. O 
Presidente registra a presença dos Srs. Maurício Fernandes e Carlos 
Barreto, Gerente Executivo do SINDICOV, que representam o 
Presidente desse Sindicato, e convida-os a tomar assento à mesa dos 
trabalhos. Os dois convidados, com a palavra, tecem suas 
considerações iniciais e, em seguida, respondem a perguntas dos 
Deputados lrani Barbosa, Laudelino Augusto e Chico Simões. Passa-
se à 38 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 três requerimentos do Deputado lrani 
Barbosa, nos quais solicita seja pedido à Fiat Automóveis S.A. que 
envie a esta Comissão cópia das notas fiscais referentes aos mil 
veículos vendidos à Construtora OURIVIO S.A.; à CIMA, que envie a 
esta Comissão cópia das notas fiscais da venda para terceiros dos 
veículos FIAT adquiridos da Construtora OURIVIO S.A. e à 
Construtora OURIVIO S.A. que envie a esta Comissão cópias das 
notas fiscais referentes à venda dos mil veículos FIAT para a CIMA 
Ltda.; dois requerimentos do Deputado Laudelino Augusto, nos quais 
solicita seja pedido à diretoria da ABRACAF que apresente dados 
necessários à instrução dos trabalhos desta Comissão e ao 
SINDICOV, que comunique a esta Comissão a média mensal de 
emplacamentos de veículos em Minas Gerais desde 1994; e um 
requerimento da Deputada Marília Campos, em que solicita sejam 
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pedidas à Junta Comercial do Estado cópias dos atos constitutivos 
e das alterações contratuais das empresas de transporte de 
automóveis registradas no Estado. O Presidente informa que o inteiro 
teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a colaboração dos Srs. 
Maurício Fernandes e Carlos Barreto, 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 outubro de 2003. 
Sebastião Helvécio, Presidente - Laudelino Augusto - Marília 

Campos- lrani Barbosa. 
ATA DA 21a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 30/9/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Doutor Viana, Gil Pereira, Padre João e Luiz Humberto Carneiro, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e , em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião, a requerimento do Deputado Rogério Correia, 
se destina a debater a suspeita de venda de terras devolutas por parte 
da empresa de reflorestamento Florestaminas, no município de São 
João do Paraíso. A Presidência comunica o recebimento dos 
seguintes ofícios: do Sr. João de Lima Géo, Diretor-Presidente da 
Florestaminas, justificando sua ausência da reunião, tendo em vista a 
matéria objeto da reunião encontrar-se "sub judice", e do Sr. José 
Airton Castelo Branco, encaminhando cópia de editorial do jornal "O 
Povo", de Fortaleza, CE, relativo à atuação do DNOCS no combate à 
fome. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os 
convidados que discorrerão sobre o assunto em pauta. Registra-se a 
presença dos Srs. Marcelo Gonçalves, Secretário Extraordinário para 
Assuntos de Reforma Agrária; Luis Antônio Chaves, Presidente do 
INTER; Maria Inês Rodrigues de Souza, Promotora de Justiça da 
Procuradoria de Defesa dos Direitos Humanos e Conflitos Agrários, 
representando o Sr. Afonso Henrique Miranda Teixeira, Procurador 
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Agrário do Ministério Público; Vera Lúcia de Cássia Silva Ferreira, 
Presidente da Cooperativa Agropecuária e Silvicultura de São João do 
Paraíso, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se à 38 Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Rogério 
Correia (2) ; em que pede seja solicitado ao Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado seja feita correção no cartório do Registro de 
Imóveis de Rio Pardo de Minas, em face de denúncias de 
irregularidades apresentadas a esta Comissão, e em que solicita seja 
promovida visita técnica desta comissão ao município de São João do 
Paraíso, com o objetivo de verificar "in loco" a situação das terras 
devolutas naquela região, e conhecer os trabalhos da Cooperativa 
Agropecuária e Silvicultura de São João do Paraíso na utilização 
dessas terras; do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja 
realizada reunião, sendo convidados, o Secretário Extraordinário para 
Assuntos de Reforma Agrária, o Diretor-Geral do ITER, o Juiz da Vara 
de Conflitos Agrários, o Comandante Geral da PMMG, o Presidente 
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais -
FAEMG -e o Superintendente do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária em Minas Gerais, com o objetivo de se debaterem, 
em audiência pública, os processos de reintegração de posse das 
propriedades rurais que foram invadidas no Estado; e da Deputada 
Ana Maria Resende, em que solicita seja realizada reunião da 
Comissão para se debaterem, em audiência pública, com convidados 
que menciona, as dificuldades enfrentadas pelo Projeto Jaíba. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Padre João, Presidente - Ana Maria Resende - Doutor Viana. 
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ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS, EM 1°/10/2003 
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Durval Ângelo, Mauro Lobo e Roberto Ramos, membros da 
supracitada Comissão. 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 apreciar a matéria constante na 
pauta e realizar discussão sobre a área de atuação do Núcleo de 
Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCV -; e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Marcial 
Antônio Ferreira Fontes, de Juiz de Fora; José Karam, 
Superintendente de Segurança e Movimentação Penitenciária da 
Secretaria de Defesa Social; e Agílio Monteiro Filho, Subsecretário de 
Administração Penitenciária da mesma Secretaria, publicados no 
"Diário do Legislativo" de 25/9/2003; da Sra. Noeme de Castro Duarte, 
Superintendente de Infra-Estrutura da Secretaria de Defesa Social ; e 
da família de Pedro Lopes de Oliveira e de cidadãos de Santa Rita de 
Caldas, publicados no "Diário do Legislativo" de 27/9/2003; da Sra. 
Maria Geralda Costa Pereira, Oficiala do ' Ministério Público, 
encaminhando cópia de notificação recomendatória ao Governador do 
Estado, à Superintendente da 20a SRE, ao Diretor da Rede Física da 
Secretaria da Educação e à Secretaria da Educação; dos Srs. Sérgio 
Rodrigues de Faria, Promotor de Justiça da Comarca de Mutum, 
enviando cópia da documentação referente a notificação à Diretora da 
Escola Estadual do Bairro Cantinho do Céu, relativa à interdição da 
parte dessa Escola que corre risco de desmoronamento; Marcelo 
Correia de Moura Baptista, Diretor-Coordenador-Geral do Sindicato 
Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas 
Gerais - SINDIELETRO -, solicitando providências com relação aos 
acidentes de trabalho ocorridos na CEMIG, em Ouro Fino; Francisco 
Júnior e Enio Talma Ferreira de Rezende, Vereadores à Câmara 
Municipal de Pará de Minas, solicitando providências quanto a morte 
ocorrida na cadeia pública desse município; cartas dos Srs. 
Walquimar de Paula da Silva, detento da Penitenciária José Maria 
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Alkmin, pedindo ajuda da Comissão; e José Francisco de Souza 
Filho, de Santa Maria do Suaçuí, fazendo denúncia de abuso de 
autoridade que teria sido praticado por policiais militares da região. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 
955/2003 (Deputado Biel Rocha) e 925/2003 (Deputado Mauro Lobo). 
Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 1.327/2003. 
Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval 
Ângelo (5) , em que solicita seja indicada ao Presidente do Tribunal de 
Justiça e ao Procurador-Geral de Justiça a aquisição e distribuição 
para Juízes e Promotores estaduais das obras literárias "Ninguém é 
Irrecuperável" (Ed. Cidade Nova) e "Vamos Matar o Criminoso" 
(Edições Paulinas). de Mário Ottoboni, que descrevem e visam a 
difundir o método de recuperação das APACs; seja realizada visita à 
Fazenda da Tapera, em Contagem, de propriedade de 350 famílias 
ligadas ao Movimento Pró-Moradia, que pretendem nela implantar um 
loteamento de interesse social ; seja realizado debate público em 
dezembro próximo, para discutir a situação do Brasil 40 anos após o 
golpe militar de 1964; seja realizada audiência pública para debater a 
situação das famílias que residem há cerca de 14 anos no Viaduto 
Ulysses Guimarães, conhecido como Viaduto Silva Lobo; e seja 
realizada audiência pública no dia 9/1 0/2003, às 15 horas, destinada a 
debater o projeto de lei do Vereador Walter Tosta, da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, que revoga diplomas legais garantidores 
do acesso de pessoas portadoras de deficiência aos ônibus urbanos; 
e Padre João, em que pede seja solicitada à Corregedoria da Polfcia 
Militar a apuração de denúncias de crimes de tortura e espancamento 
por parte de policiais militares do 31 o Batalhão de Polícia Militar, de 
Conselheiro Lafaiete, os quais teriam ocorrido em 19/8/2003. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados e 
registra a presença dos Srs. João Batista de Oliveira, Subsecretário 
de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Esportes, representando o Sr. Paulo César Bregunci, Secretário 
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Adjunto dessa Pasta; José Antônio Carlos Pimenta, Presidente da 
Associação Nacional de Assistência Judiciária Rede SOS Racismo; 
Lélio Braga Calhau, Promotor de Justiça do Ministério Público do 
Estado, professor de Direito Penal da Universidade Vale do Rio Doce -
UNIVALE - e membro da Sociedade Brasileira de Vitimologia; da Sra. 
Vânia Valadão, Coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas 
de Crimes Violentos- NAVCV -; e do Ten. PM Cláudio Duani Martins, 
representando a PMMG, os quais tomam assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Mauro Lobo, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO OFÍCIO N° 1/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Conselheiro Presidente, o ofício em epígrafe 
encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais relativa ao exercício de 2002, em conformidade com o 
art. 76, §5°, da Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 3/4/2003, foi o ofício 
encaminhado a esta Comissão para receber parecer, nos tennos do 
art. 218 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição mineira define no art. 73, § 1°, item 11 , e no "caput" do 

art. 76, que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é o 
órgão auxiliar da Assembléia Legislativa na atividade de controle 
externo do Estado e das entidades da administração indireta. O 
Tribunal também tem a competência constitucional de exercer o 
controle externo dos municípios, por meio do acompanhamento e da 
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Usando suas prerrogativas legais, o Tribunal de Contas baixou a 
Instrução Normativa no 7/2002, que estabelece normas sobre a 
composição e a apresentação das prestações de contas dos 
administradores e dos gestores dos órgãos da administração direta 
estadual. A prestação de contas sob análise obedece, de forma 
análoga, às determinações contidas na citada instrução. 

Através de portaria da Presidência do Tribunal , foi constituída a 
Comissão de Trabalho encarregada da elaboração da prestação de 
contas, sendo designados servidores da área técnica dessa Corte. O 
processo apresentado à essa Assembléia é o resultado do trabalho da 
referida Comissão, e cumpre todos os quesitos contidos na Instrução 
Normativa no 7/2002. O extenso e detalhado trabalho inclui 
demonstrativos, relatórios, documentos e declarações. 

Da leitura e análise da documentação apresentada, não 
vislumbramos indício de ilegalidade, irregularidade, malversação ou 
má gerência de recursos públicos. Foi relatada a implementação de 
medidas para dotar a Corte de Contas do Estado de meios suficientes 
para a superação das dificuldades decorrentes de sua amplíssima 
missão institucional. Ponto relevante é a utilização do Sistema 
Informatizado de Apoio ao Controle Externo - Lei' de Responsabilidade 
Fiscal, que permite o acesso tempestivo às informações necessárias 
ao controle externo dos municípios e, ao mesmo tempo, propicia aos 
jurisdicionados a melhora dos seus sistemas de controle interno. A 
nosso ver, está também no mesmo nível de importância o Programa 
de lnteriorização das Ações Pedagógicas do Tribunal, que visa a 
capacitar os agentes poHticos e o servidor à correta aplicação dos 
recursos públicos, minimizando erros e prevenindo a ocorrência de 
desvios ou irregularidades. 

Não vislumbramos, na prestação de contas do egrégio Tribunal , 
informações relativas a dados que mencionem as principais 
irregularidades apontadas, os processos enviados ao Ministério 
Público, as sanções e multas aplicadas. Achamos de fundamental 
importância o aprofundamento dos aspectos qualitativos da ação do 
Tribunal, para que se possam comparar com a estatística da 
movimentação e da distribuição dos processos nessa Casa. A mera 
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citação do número de processos e de relatórios de auditoria 
examinados não é suficiente. 

Outro ponto significativo, evidenciado no relatório de Prestação de 
Contas é a falta de controle externo. Fato é que, trimestralmente, o 
Tribunal envia à Assembléia Legislativa o seu relatório de atividades. 
Entendemos que essa providência, por si só, não supre a necessidade 
de fiscalização e acompanhamento externos, uma vez que os dados 
apresentados são insuficientes para se verificarem os procedimentos 
licitatórios, a propriedade dos contratos efetivados, os detalhes da 
execução do orçamento e o controle dos atos de gestão, entre outros. 

O total da despesa realizada pelo Tribunal em 2002 foi da ordem de 
R$146.300.000,00. Em 1999, o mesmo total foi de R$99.600.000,00; 
um incremento, portanto, de 47% em termos nominais. Notamos 
também que algumas rubricas tiveram incremento significativo. No 
mesmo período, o aumento das despesas equivalentes a "serviços de 
terceiros e outros encargos" foi de 78%, passando de R$8.700.000,00, 
em 1999, para R$15.600.000,00, em 2002. As despesas com pessoal 
ativo saltaram de R$54.000.000,00, em 1999, para R$75.600.000,00, 
em 2002, evidenciando um aumento de 40%. Na rubrica 
"investimentos" o montante contabilizado passou de R$881 .000,00, 
em 2001 , para R$2.600.000,00, em 2002. Da mesma forma não há 
como emitir parecer qualitativo sobre as razões dos incrementos. 

É importante ressaltar a exclusão das despesas com inativos do 
total das despesas com pessoal, objetivando a verificação dos limites 
dos arts. 18, 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A definição 
de despesas com pessoal estabelecida pela lei federal citada é clara. 
Ela inclui todas as parcelas remuneratórias com pessoal ativo, pessoal 
inativo e pensionistas. Normatização complementar permite a retirada 
das despesas com inativos do cômputo do limite por ela determinada. 
Esse procedimento só é autorizado para as despesas com inativos 
integrantes do sistema previdenciário contributivo, não alcançando, 
em nosso entendimento, os inativos custeados unicamente pelas 
rendas gerais do Estado; entretanto, instruções normativas do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais permitem a dedução 
de gastos com pensões e aposentadorias, seja pelo sistema 
contributivo, seja pelo sistema de repartição simples, alterando, dessa 
forma, para maior, o limite legal permitido. 
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ISO 
Resta lembrar que o trabalho das Cortes de Contas, no Brasil, já 

não se limita ao exame de aferição da legalidade e da regularidade 
contábil. Embora basilares, esses exames devem incluir o controle 
prévio e concomitante da aplicação dos recursos e sobretudo a 
avaliação das políticas públicas que se queira implantar, bem como o 
acompanhamento das metas definidas nos planos de Governo. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do 

Tribunal de Contas referentes ao exercício de 2002, por meio do 
projeto de resolução a seguir apresentado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao 

exercfcio de 2002. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art.62, XXII , da 

Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais referentes ao exercício de 2002. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Jayro Lessa -

José Henrique - Doutor Viana - Chico Simões - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 43/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe 
encaminha a prestação de contas do Governo relativa ao exercfcio de 
2002. 

Em cumprimento do disposto no art. 76, I, da Carta mineira, o 
Tribunal de Contas apreciou as referidas contas na sessão plenária de 
27/6/2003 e emitiu parecer prévio favorável à sua aprovação, com as 
ressalvas, determinações, observações e recomendações constantes 
nos votos dos Conselheiros. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 24/4/2003, foi a proposição 
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do 
art. 218 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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15 1 
A emissão do parecer prévio sobre as contas anuais do Governo 

Estadual constitui deliberação do pleno do Tribunal de Contas, de 
caráter opinativo. Seu conteúdo técnico deve espelhar uma avaliação 
global do programa de trabalho e destina-se a subsidiar a Assembléia 
Legislativa no julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo, 
em conformidade com o art. 90, XII , da Constituição do Estado. É 
oportuno lembrar que o julgamento dessas contas pelo Poder 
Legislativo não isentará os demais ordenadores de despesa de 
eventuais responsabilidades que venham a ser apuradas em 
processos de apreciação específica. 

As contas em análise foram apresentadas à Assembléia Legislativa 
dentro do prazo previsto no art. 90, XII, da Constituição do Estado e 
são constituídas pelo Balanço Geral do Estado, pelo Relatório do 
Contador, pelo Relatório de Auditoria e pelo Demonstrativo de 
Execução de Investimentos em Obras e Programas Sociais, nos 
termos do disposto na Lei Complementar no 33, de 1994. 

Cabe salientar que as atribuições constitucionais de emitir parecer 
prévio e de julgar as contas do Governo do Estado, respectivamente 
do Tribunal de Contas e da Assembléia Legislativa, não se devem 
restringir ao simples exame de aferição de legalidade e de 
regularidade contábil. Devem, sim, ampliar a função do orçamento, 
transformando-o em um instrumento de gestão e de avaliação de 
polfticas públicas. Nesse sentido, a expectativa é de que se 
estabeleça uma adequada harmonização das ações empreendidas 
pelos órgãos de controle interno e pelo Tribunal de Contas, visando, 
sobretudo, ao controle prévio e concomitante da aplicação dos 
recursos públicos e à avaliação da gestão governamental, 
mensurando-se a eficiência, a eficácia e a economicidade das 
operações. 

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise resumida 
das contas governamentais. 

I - Instrumental orçamentário 
A Constituição do Estado estabelece, como instrumentos de 

planejamento, as seguintes leis de iniciativa do Poder Executivo: o 
Plano Plurianual de Ação Governamental- PPAG -, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO - e a Lei do Orçamento Anual - LOA -, 
elaborados em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
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Integrado - PMDI. O PPAG foi instituído para o quadriênio 
2000/2003 pela Lei no 13.472, de 18/1/2000, enquanto o PMDI , 
parâmetro para a sua elaboração, ainda não foi encaminhado à 
Assembléia Legislativa. 

Observa-se que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei n° 13.959, de 
26/7/2001, a exemplo das anteriores, não cumpriu a sua função 
primordial , qual seja a de definir as metas e prioridades para o 
exercício subseqüente, compatibilizadas em nível de programa com o 
PPAG. Assim, a avaliação do planejamento governamental ficou 
prejudicada, uma vez que as metas foram apresentadas de forma 
genérica na LDO e de forma consolidada para o triênio 2001 a 2003 
no PPAG, impedindo a identificação daquelas relativas a 2002. 

A Lei Orçamentária no 14.169, de 15/1/2002, estimou a receita e 
fixou a despesa para o exercício de 2002 em R$19.051.000.000,00 
para o Orçamento Fiscal e fixou os investimentos em 
R$2.040.000.000,00 para o Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado. 

li - Execução do orçamento fiscal 
A arrecadação da receita totalizou R$17.059.000.000,00 

(desconsideradas as receitas próprias das empresas 
subvencionadas), montante esse inferior em 9,7% à previsão 
orçamentária, sendo o ICMS, principal fonte de recursos correntes, 
responsável pelo ingresso de R$9.040.000.000,00, correspondente a 
84,3% das receitas tributárias. Com relação à execução orçamentária 
da despesa fiscal , realizou-se, ao longo de 2002, o valor 
correspondente a R$18.047.000.000,00, evidenciando um resultado 
deficitário de R$940.052.000,00. Tal montante, inferior em 28% ao 
apurado no exercício anterior, demonstra o esforço despendido pelo 
Governq do Estado para superar os reflexos das alterações do cenário 
das finanças públicas. Observa-se também que os créditos 
suplementares e especiais se mantiveram dentro dos limites 
legalmente autorizados. 

A análise da execução do orçamento fiscal demonstra a 
impossibilidade de as empresas subvencionadas serem 
acompanhadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, uma vez que 
não constam do Sistema Integrado de Administração Financeira -
SIAFI -, em desacordo com o disposto na Lei de Responsabilidade 
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Fiscal, que obriga as empresas estatais dependentes a cumprir 
todas as normas de finanças públicas nela estabelecidas. Esse fato 
impediu a verificação da consistência do cálculo da Receita Corrente 
Líquida, parâmetro de suma importância para a verificação dos limites 
com pessoal, dívida consolidada, operações de crédito e serviços de 
terceiros. 

111 - Dívida pública e superávit primário 
O Estado de Minas Gerais apresentou, ao final de 2002, um estoque 

de dívida fundada de R$34.069.000.000,00, com crescimento nominal 
de R$5.055.000.000,00 em relação ao exercício anterior. A evolução 
dessa dívida deu-se de forma autônoma, uma vez que o Estado não 
contraiu novas dívidas por meio de operações de crédito. Resultou 
das correções dos contratos pelo IGP-DI, índice de preços bastante 
afetado pela desvalorização cambial , e do acréscimo de resíduos do 
refinanciamento da dívida com a União, mediante incorporação de 
parte dos juros não pagos ao estoque da dívida em razão do limite 
contratual de comprometimento previsto de 13% da Receita Líquida 
Real. 

Quanto ao limite global para o montante da dívida consolidada do 
Estado, a Resolução do Senado no 40, de 2001 , alterada pela 
Resolução n° 5, de 2002, determina que, ao final do 15° exercício 
financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, 
a dívida consolidada líquida não poderá ser superior a duas vezes a 
Receita Corrente Líquida - RCL. Dispõe, ainda, que, durante o período 
de transição de 2002 a 2017, o excedente apurado em 2001 deverá 
ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 a cada exercício 
financeiro. Ao se compararem as relações dívida consolidada líquida, 
ajustada pelo Tribunal de Contas, sobre RCLs referentes aos 
exercícios de 2001 e de 2002, verifica-se que a relação mencionada 
subiu de 2,35 para 2,86, evidenciando o descumprimento do 
percentual de redução. 

Quanto à meta de superávit primário, observa-se que, apesar da 
obtenção do resultado positivo de R$448.087.000.000,00, a limitação 
das cotas orçamentárias e financeiras efetuada pelo Decreto no 
42.418, de 14/3/2002, não foi suficiente para garantir o cumprimento 
do parâmetro estabelecido na LDO. 

IV - Dispositivos constitucionais 
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Educação 
Segundo o relatório técnico, o Estado aplicou, na manutenção e no 

desenvolvimento do ensino, R$3.004.000.000,00, correspondentes a 
31,8% da receita resultante de impostos e transferências, superando, 
em 6,8%, o limite constitucional estabelecido no art. 212 da 
Constituição da República. Relativamente ao percentual de aplicação 
na educação fundamental , o Estado aplicou R$1 .046.000.000,00, 
equivalentes a 61,1 % dos recursos destinados à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino, superando, em 1 ,1 %, o limite fixado pela 
Constituição da República. Observa-se, entretanto, que, ao longo do 
período de 1998 a 2002, ocorreu um constante declínio nos 
percentuais aplicados, resultante de um redirecionamento de recursos 
para o cumprimento da vinculação constitucional para a saúde, 
conforme explicações dadas pelo Poder Executivo. 

Na composição dos recursos do FUNDEF, constata-se que o Estado 
repassou ao Fundo uma quantia maior em R$107.009.000.000,00 que 
o valor recebido. Verifica-se, contudo, que a grave situação financeira 
fez com que os recursos vinculados continuassem inseridos no regime 
do caixa único do Estado, com saldo de R$84.009.000.000,00 no 
encerramento do exercício. 

Saúde 
A Emenda à Constituição no 29, de 2000, determina a aplicação do 

percentual de 9,5% em ações e serviços públicos de saúde, no 
exercício de 2002, do produto da arrecadação do ICMS, do ITCD e do 
IPVA e dos recursos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte 
pelo Estado, ao Fundo de Participação dos Estados e à cota-parte do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, enumerados de forma 
exaustiva, deduzidas as parcelas transferidas aos municípios. A 
Portaria no 2.047/GM, do Ministério da Saúde, estabelece a inclusão, 
na base vinculável , das receitas provenientes da dívida ativa tributária 
de impostos e das multas, juros de mora e correção monetária, bem 
como das decorrentes de transferências da Lei Kandir. Por sua vez, o 
art. 16 da LDO não considerou, no cômputo da base vinculável , os 
recursos relativos às cotas-partes do Estado para o FUNDEF, com o 
argumento de que já integram a vinculação constitucional de receitas 
para a educação. Claro está que a definição das metodologias de 
cálculo envolvidas é matéria polêmica, conforme pode ser deduzido 
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pela análise das últimas LDOs. Por um lado, cabe indagar se a 
base vinculável inclui as transferências e as receitas da dívida ativa 
tributária e das multas, dos juros e da correção monetária; por outro 
lado, cabe esclarecer se o correto entendimento da expressão "ações 
e serviços públicos de saúde" abrange tão-somente aqueles 
vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS. 

Conforme os dados apresentados, comprovou-se a aplicação do 
percentual de 6,11 % e a inobservância do disposto na Emenda à 
Constituição no 29. Verifica-se que, no exercício de 2002, 87,7% das 
despesas com saúde foram empenhadas e efetivamente pagas, 
situação significativamente melhor que a do exercício anterior. 
Merecem destaque os gastos com saúde dirigidos a clientela fechada 
e que, como conseqüência, não são computados no cálculo das 
despesas para efeito do cumprimento do mandamento constitucional. 
Tal despesa somou R$471 .049.000.000,00 em 2002 e se apresentou 
em contínuo crescimento desde 1998. 

Amparo e fomento à pesquisa 
Nos termos do art. 212 da Carta mineira, o Estado tem de repassar 

à FAPEMIG 1% da receita corrente ordinária, em parcelas 
duodecimais, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento científico 
e tecnológico. A análise dos demonstrativos contábeis revela que o 
efetivo repasse de recursos financeiros correspondeu a apenas O, 17% 
da receita corrente ordinária. Do total de recursos repassados, 83,1% 
foram transferidos em janeiro de 2003, em data posterior à do 
encerramento do exercício, com efeitos meramente escriturais. Dessa 
forma, não se observou, em qualquer mês do exercício, o dispositivo 
constitucional que impõe a transferência duodecimal. Vale destacar 
que a dívida acumulada do Tesouro com a FAPEMIG, devidamente 
contabilizada, somava R$248.066.000.000,00 no final de 2002. 

Despesas com pessoal 
No tocante ao comprometimento da Receita Corrente Líquida com 

as despesas com pessoal , o Estado não se enquadrou nos limites 
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, gastando o 
equivalente a 72%, nos termos da metodologia de cálculo 
determinada pela Portaria no 516, de 14/10/2002, da Secretaria do 
Tesouro Nacional. Entre os Poderes e órgãos analisados, o Poder 
Executivo comprometeu um percentual de 61 ,67%, 12,67% acima do 
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limite legal, desconsiderando-se a metodologia adotada pela 
Instrução n° 5, de 2001 , do Tribunal de Contas, que retira os gastos 
com inativos custeados pelo Tesouro. 

V - Principais recomendações 
- Adoção de uma metodologia uniforme na elaboração dos 

demonstrativos com a despesa com pessoal e com serviços de 
terceiros por todos os Poderes e órgãos do Estado, de forma que 
guardem conformidade com os apresentados no Balanço Geral do 
Estado; 

- elaboração da lei orçamentária em consonância com as 
disposições contidas na Emenda à Constituição no 29, de 2000, que 
trata da vinculação constitucional de recursos para as ações e os 
serviços públicos de saúde; 

- recomendação ao Governo do Estado para que cumpra os 
preceitos legais referentes aos procedimentos para a limitação de 
empenho, de forma a atingir a meta de superávit primário fixada na 
LDO; 

-observância das exigências legais na elaboração da LDO, de forma 
a torná-la um elo entre o PPAG e a LOA e a possibilitar o 
cumprimento do princípio da transparência orçamentária; 

- registro contábil das garantias dadas pelo Estado na celebração de 
contratos das dívidas interna e externa, de forma a atender ao 
disposto no art. 55, I, "c" , da Lei de Responsabilidade Fiscal e a 
possibilitar a verificação do limite estabelecido no art. 9°, parágrafo 
único, da Resolução no 43, do Senado Federal; 

- recomendação ao Governo do Estado para apartar da sistemática 
do caixa único a conta de movimentação do FUNDEF, nos termos do 
art. 3° da Lei Federal n° 9.424, de 1996; 

- recomendação ao Governo do Estado para que se observe o 
disposto no art. 212 da Constituição mineira, que cuida dos repasses 
duodecimais à FAPEMIG; 

- recomendação reiterada para que seja disponibilizada no SIAFI a 
execução orçamentária das empresas subvencionadas, em 
conformidade com o Decreto no 42.127, de 2001 , e do Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado. 

Por fim, considerando que as impropriedades verificadas não 
prejudicaram a gestão operacional , orçamentária, patrimonial e 
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financeira do Estado, entendemos que as contas prestadas pelo 
Governador estão em condições de merecer aprovação, com as 
ressalvas, determinações, observações e recomendações aprovadas 
pelo Tribunal de Contas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do 

Governador do Estado referentes ao exercício de 2002, por meio do 
projeto de resolução a seguir apresentado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No /2003 
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício 

de 2002. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de 

Minas Gerais referentes ao exercício de 2002. 
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico 

Simões (voto contrário) - Jayro Lessa (voto contrário) -José Henrique 
- Mauro Lobo - Doutor Viana. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 247/2003 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

O Projeto de Lei no 247/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 
pretende declarar de utilidade pública o Sindicato dos Produtores 
Rurais de Limeira do Oeste, com sede no Município de Limeira do 
Oeste. 

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para examinar 
preliminarmente a matéria. 

Em vista disso, cumpre a este órgão colegiado deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, fundada em 20/7/93, é uma sociedade civil sem 

fins lucrativos constituída para defesa e proteção dos seus 
representados e também para estudo, coordenação e 
desenvolvimento das atividades do setor agropecuário e do 
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extrativismo natural. 

Buscando o fortalecimento econômico do produtor rural , a entidade 
lhe fornece assistência técnica e insumos susceptíveis de elevar a 
produtividade. 

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a desejar 
conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública. 

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

247/2003. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Padre João, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO No 44/2003 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria de mais de um terço dos membros da Assembléia 
Legislativa e tendo como primeiro signatário o Deputado Sargento 
Rodrigues, a Proposta de Emenda à Constituição n° 44/2003 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 6/5/2003, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do 
disposto no art. 111 , I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta em exame pretende introduzir o seguinte artigo no Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias: 
"Art. 103 - As praças da Polícia Militar de Minas Gerais excluídas da 

corporação em virtude do movimento reivindicatório de 1997, que 
foram incluídas nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar por força 
do art. 12 da Emenda à Constituição n° 39, de 3/6/99, farão, no prazo 
de trinta dias contados da publicação desta emenda, opção irretratável 
por voltar para a Polícia Militar ou por continuar no Corpo de 
Bombeiros Militar". 

O dispositivo transcrito refere-se às praças que foram excluídas da 
Polícia Militar em virtude de envolvimento na greve de militares 
ocorrida em 1997. Na ocasião, tal movimento foi considerado 
atentatório do art. 42, § 5°, da Constituição da República, que veda 
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expressamente aos militares a realização de movimento grevista. 
Tal preceito acha-se vazado nos seguintes termos: 

"Art. 42- ................ . 
§5°- Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve". 
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Em decorrência desse movimento grevista e com o objetivo de 
viabilizar uma solução para a grave situação política que então se 
delineava, foi promulgada a Emenda à Constituição no 39, de 2/6/99, 
por força da qual o Corpo de Bombeiros desmembrou-se da Polícia 
Militar, passando à condição de instituição militar à parte, subordinada 
diretamente ao Governador do Estado. Com o desmembramento, as 
praças que haviam sido excluídas da Polícia Militar passaram a 
integrar os quadros do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do art. 
12 da referida emenda, a seguir transcrito: 

"Art. 12 - As praças da Polícia Militar de Minas Gerais excluídas da 
Corporação em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em 
junho de 1997 ficam incluídas nos quadros do Corpo de Bombeiros 
Militar, asseguradas a contagem de tempo e a graduação anteriores 
ao afastamento. 

§ 1 o - Para o exercício do direito estabelecido neste artigo, as praças 
deverão, no prazo de trinta dias contados da data de publicação desta 
emenda: 

I - apresentar requerimento escrito ao Governador do Estado; 
11 - renunciar expressamente, nos autos, ao direito em que se funda 

a ação judicial proposta contra o Estado em virtude da exclusão 
decorrente dos fatos referidos no 'caput' deste artigo. 

§ 2° - O Governador do Estado editará decreto, na data de 
publicação desta emenda, relacionando os nomes das praças a que 
se refere este artigo". 

A solução encontrada, não obstante ter resolvido a questão, é 
criticável sob a ótica jurídico-constitucional, na medida em que se deu 
à custa de alteração na Carta Estadual, que foi , no caso, 
instrumentalizada com vistas a atender a uma necessidade política 
contingencial. 

A proposta em exame pretende alterar uma vez mais o texto 
constitucional, já agora no intuito de proporcionar àquelas praças 
envolvidas no movimento reivindicatório de 1997 a oportunidade de 
optarem, em caráter irretratável, por permanecer no Corpo de 

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



160 
Bombeiros ou retornar à Polícia Militar. 

Entendemos que a medida proposta não encontra respaldo jurídico, 
pois visa empreender nova alteração constitucional com o objetivo de, 
na prática, desconstituir o que foi anteriormente definido também por 
edição de emenda à Constituição e fazer face a uma situação de 
impasse político. Ora, a Carta mineira consigna disposições que 
ostentam o grau máximo da hierarquia normativa do Estado, não 
podendo, pois, ser utilizada para atender a interesses setoriais, 
provendo, assim, situações específicas, marcadas por evidente 
casuísmo, como na hipótese em exame. Neste passo, cabe invocar a 
lição do Prof. Raul Machado Horta, segundo a qual "a Constituição é 
feita para durar e permanecer. A freqüente mudança da Constituição 
( ... ) é responsável pela erosão da consciência constitucional e pelo 
estado de indiferença popular em relação à Constituição ("Estudos de 
Direito Constitucional", Belo Horizonte, Editora Del Rey, 1995, págs. 
50-51). 

Ora, se o tratamento constitucional de questões casuísticas já é por 
si censurável , o que dizer da recorrência da discussão em torno de 
determinada questão em nível constitucional? Trata-se de uma 
agravante que contribui para potencializar ainda mais o descrédito em 
relação à Carta Estadual e disseminar o sentimento de "desestima à 
Constituição", para nos valermos de expressão cunhada por Raul 
Machado Horta. Assim, num primeiro momento, altera-se a 
Constituição para contornar questão política que alcançava 
proporções preocupantes, o que por si já suscita fundadas críticas. 
Anos depois, pretende-se novamente modificar o texto constitucional 
para dispor sobre as mesmas questões, já agora provendo em sentido 
contrário ao que foi anteriormente estabelecido. Definitivamente, sob o 
prisma jurídico-constitucional, afigura-se-nos totalmente inaceitável tal 
proceder. 

Ademais, a proposição faz tábula rasa da exigência constitucional de 
concurso público para o ingresso nos quadros da administração 
pública, prevista no art. 37, inciso 11, "in verbis": 

"Art. 37- ................ . 
11 - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
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emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações 
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração". 

Subjacente ao referido preceito constitucional está o princípio 
isonômico, que se desdobra no princípio da ampla acessibilidade dos 
cargos públicos. É importante ressaltar que a Constituição de 1988 
extinguiu o chamado provimento derivado, próprio da ordem 
constitucional anterior, que exigia o concurso público somente para a 
primeira investidura em cargo público. 

Portanto, para o provimento de cargos públicos no âmbito da Polícia 
Militar, é necessária a realização de concurso de provas ou de provas 
e títulos. 

À vista dessas considerações, entendemos que a proposição não 
tem como prosperar. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Emenda à 

Constituição no 44/2003. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Leonídio Bouças, Presidente - Célio Moreira, relator - Adalclever 

Lopes. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 56/2003 
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda 

à Constituição no 56/2003 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a Proposta de Emenda à 
Constituição no 56/2003 dispõe sobre a elaboração, a redação, a 
alteração e a consolidação das leis. 

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 6/9/2003, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer, nos 
termos do disposto no art. 111 , I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise visa a introduzir no texto da Constituição do 

Estado dispositivo estabelecendo que lei complementar disporá sobre 
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Frise-se que a 
Constituição da República contém dispositivo de idêntico teor, 
consubstanciado no parágrafo único do art. 59. 
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Trata-se de iniciativa da maior relevância para a racionalização 

do ordenamento jurídico, do que resultará maior qualidade dos textos 
normativos estaduais, facilitando de maneira significativa tanto sua 
interpretação como sua aplicação. 

Com efeito, a crescente complexidade da vida moderna tem gerado 
uma tendencial expansão das possibilidades de conflitos sociais, o 
que acaba demandando uma adequada regulação jurídica. Como 
conseqüência, intensifica-se cada vez mais a atividade legiferante, no 
propósito de estabilizar as expectativas comportamentais e, assim, 
conferir maior segurança jurídica às relações sociais. Contudo, a 
infinidade de atos legislativos editados de modo sucessivo tem gerado 
um quadro de verdadeiro caos normativo, perdendo-se os operadores 
jurídicos no cipoal de leis, regulamentos, portarias, decretos, enfim, 
toda sorte de normas jurídicas editadas pelo poder público. 
Paradoxalmente, aquilo que fora originariamente concebido para 
propiciar segurança jurídica termina por conduzir a um resultado 
diametralmente oposto, vale dizer, a um quadro de grande 
insegurança jurídica decorrente da verdadeira barafunda legislativa 
produzida pelo Estado. 

É nesse contexto que ganha especial relevo a proposta em exame, 
a qual preconiza sejam disciplinadas a sistematização, a 
consolidação, a elaboração e a alteração das leis, de modo a se 
estruturar a ordem jurídica dentro da racionalização possível, 
reunindo-se disposições esparsas no ordenamento jurídico, 
expurgando-se do sistema normas já revogadas, estabelecendo-se 
orientações técnicas voltadas para a padronização dos textos legais, 
disciplinando-se o modo de alteração de leis ou de realização de 
remissões a leis que já foram objeto de modificação etc. 

Cabe ressaltar que essa temática há muito vem sendo objeto de 
cogitação pela Assembléia de Minas, a qual não tem poupado 
esforços no intuito de aprofundar o estudo sobre técnica legislativa e 
formas de sistematização de leis. O exemplo mais expressivo desse 
engajamento do parlamento mineiro no trato da matéria foi a 
realização de um seminário nacional sobre consolidação e elaboração 
das leis, com a participação de juristas de renome, do qual resultou 
importante publicação que constitui referência técnica imprescindível 
para aqueles que lidam com a atividade de elaboração legislativa . 
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Tais esforços redundaram até mesmo na apresentação de 

projetos de lei que tratam da matéria. Assim é que tramita atualmente 
o Projeto de Lei no 434/2003, resultante do desarquivamento do 
Projeto de Lei n° 2009/98. Cabe sublinhar, também, que a proposta de 
que ora se cogita prevê tratamento legislativo da matéria em nível de 
lei complementar, à maneira do disposto na Constituição da 
República. Acreditamos ser essa a espécie normativa mais indicada, à 
vista da relevância e da especificidade do assunto tratado. Com efeito, 
o princípio da segurança jurídica recomenda que a disciplina 
normativa do operar legislativo, ou do modo de se fazerem as leis, 
revista-se de maior estabilidade e rigidez, visto que a estruturação do 
ordenamento jurídico não pode ficar sujeita a variações impostas por 
maiorias legislativas contingenciais. Assim, andou bem o constituinte 
federal ao eleger a lei complementar como o estatuto próprio para 
reger a matéria. 

Isso posto, conquanto admitamos que, em face do princípio 
autonômico, o Estado membro possa legislar sobre elaboração, 
redação, consolidação e alteração das leis, não podemos deixar de 
assinalar que o exercício dessa competência legislativa há de 
observar os princípios constitucionais consignados na Lei Maior. No 
caso, impõe-se a observância do princfpio da segurança jurídica, que 
se projeta na escolha da lei complementar como espécie normativa 
mais adequada para tratar do assunto. Desse modo, deve-se operar a 
transmudação do Projeto de Lei no 434/2003 em projeto de lei 
complementar, o que pode ser feito por ato próprio do Presidente da 
Assembléia Legislativa. Tal alteração colocaria a referida proposição 
em sintonia não só com a Constituição da República como ainda com 
a proposta de emenda à Constituição ora em exame. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda 

à Constituição no 56/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Weliton 

Prado. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 150/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n° 

150/2003, que resulta do desarquivamento do Projeto de Lei n° 
909/2000, dispõe sobre a fabricação de medicamentos genéricos pela 
Fundação Ezequiel Dias- FUNED. 

Conforme o disposto no § 2° do art.173 do Regimento Interno, o 
Projeto de Lei n° 300/2003, que resulta do desarquivamento do 
Projeto de Lei no 1540/2001 , foi anexado à proposição em questão. 

Preliminarmente, a matéria foi examinada pela 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 Saúde opinou por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n°1 , que 
apresentou. 

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 pretende destinar à FUNED 50% do lucro 

líquido resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais 
- LEMG -, visando à aquisição de matéria-prima para a fabricação de 
medicamentos genéricos necessários às atividades de órgãos 
estaduais, instituições públicas, autarquias e outras, bem como para o 
atendimento a estabelecimentos particulares. O projeto prevê, ainda, a 
concessão desse recurso por tempo limitado, até que a atividade se 
torne auto-sustentável. 

A Lei no 6.265, de 18/12/73, que rege a Loteria do Estado, 
estabelece, em seu art. 4°, a destinação do seu lucro líquido. A 
redação atual desse dispositivo, após diversas modificações sofridas, 
destina 26% do lucro ao Fundo de Assistência ao Menor- FAM -, 22% 
ao Fundo de Assistência de Caráter Social e Assistência Médica -
FASMED -, 18% ao Fundo de Assistência à Educação Física, Esporte 
Especializado, Futebol Amador- FAEFA -. 5% ao Fundo de Promoção 
Cultural , 24% a subvenção a entidades com finalidades idênticas a 
dos fundos supracitados, entidades escolares e pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, conforme disposto anualmente pela 
Assembléia Legislativa, 2% à Fundação Hilton Rocha e 3% à 
Fundação Mário Pena. O parágrafo único desse artigo prevê ainda 
recursos para o Fundo de Combate a Tuberculose, custeado pela taxa 
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de 1 O% sobre os bilhetes, estabelecido pelo art. 6° da Lei no 1.947, 
de 12/8/59. 

A Lei Delegada n° 88, de 29/1/2003, que reorganizou a estrutura 
orgânica básica da Loteria do Estado de Minas Gerais, definiu como 
sua finalidade a geração e destinação de recursos à promoção do 
bem-estar social , a programas das áreas de assistência, desportos, 
educação, saúde e desenvolvimento social. As competências que 
detalham a finalidade da autarquia, conforme a referida lei , seriam 
estabelecidas em decreto. 

O Decreto no 43.270, de 15/4/2003, que regulamenta a referida lei , 
no entanto, pouco esclarece a esse respeito, determinando, no art. 66, 
que o lucro líquido resultante da exploração dos jogos lotéricos pela 
autarquia, anualmente verificado, será aplicado em programas nas 
mesmas áreas já discriminadas pela lei delegada acima citada. O 
parágrafo único do mesmo artigo define o que seja lucro líquido: o 
resultado da receita total menos todas as despesas, aí incluídas as 
depreciações do imobilizado e provisões para substituições e 
investimentos em equipamentos e tecnologia. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo ao 
projeto com o intuito de adequar a legislação que rege a destinação 
do lucro líquido da Loteria Mineira às normas constitucionais e legais, 
em especial o art. 195, 111 , da Constituição Federal, e o art. 26 da Lei 
Federal n° 8.212, de 1991 , que estabelecem como receita da 
seguridade social- que compreende a saúde, a previdência social e a 
assistência social - a renda líquida dos concursos de prognósticos. 
Esse substitutivo pretende destinar toda a renda líquida resultante dos 
concursos de prognósticos, incluindo-se todos os sorteios de 
números, loterias e apostas, ao Fundo Estadual de Assistência Social 
- FEAS -, criado pela Lei no 12.227, de 3nl96, o qual tem como 
objetivo garantir condições financeiras para o desenvolvimento das 
ações de assistência social a cargo do Estado e administrar os 
recursos destinados a esse fim. Para a Comissão, a centralização da 
renda líquida da Loteria Mineira no FEAS, que pode transferir recursos 
para os órgãos públicos estaduais e municipais e para as entidades 
responsáveis pela execução das ações da política estadual de 
assistência social , é a melhor maneira de se garantir que esses 
recursos sejam realmente destinados à seguridade social e atendam 
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A Comissão de Saúde propôs uma emenda ao substitutivo, a fim de 
que o repasse do lucro líquido da Loteria do Estado seja feito 
diretamente aos fundos das áreas mencionadas no art. 2° da Lei 
Delegada n° 88, de 2003, legalmente instituídos, geridos pelos 
respectivos conselhos. Segundo a Comissão de Saúde, a alteração 
proposta permite que a FUNED seja beneficiada pelo repasse de 
recursos pelo Fundo Estadual de Saúde, possibilitando o atendimento 
do objetivo do projeto original. 

As modificações propostas por ambas as Comissões anteriores, 
sendo a primeira aprimorada pela segunda, são necessárias para 
impedir a transferência de recursos públicos para entidades privadas, 
bem como para fundos inexistentes, nos termos da Lei Complementar 
no 27, de 18/1/93, que extinguiu automaticamente os fundos que não 
se tenham adaptado às suas normas, no prazo de 180 dias contados 
da data de sua vigência. 

Como resultado das alterações, especialmente no que diz respeito 
às revogações propostas, soluciona-se também um problema gerado 
pela edição da Lei no 13.666, de 2117/2000, que criou o Fundo de 
Promoção dos Direitos Humanos. Essa lei estabeleceu como das 
fontes de recursos do fundo 7% da renda líquida anual resultante da 
exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais, sem alterar, no 
entanto, os demais percentuais de distribuição dos recursos 
provenientes de concursos de prognósticos. Assim, a fim atender à 
legislação vigente, a Loteria deve distribuir 107% de sua renda. 

A indicação de órgãos públicos e fundos públicos, legalmente 
instituídos, como destinatários da renda proveniente da Loteria do 
Estado e a revogação de dispositivos incompatíveis favorecem o 
controle e a otimização da utilização dos recursos. Entretanto, é 
necessária a estipulação dos percentuais da renda da Loteria a serem 
distribuídos a cada fundo, a fim de permitir um melhor 
acompanhamento e fiscalização, tanto das políticas públicas 
realizadas com esses recursos, quanto dos repasses efetuados. 
Consideramos ainda imprescindrvel garantir a transparência sobre a 
geração e a destinação dos recursos provenientes da Loteria do 
Estado, por meio da publicação de seu resultado mensal. Por essas 
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razões, apresentamos emendas ao projeto em análise. 

Cabe observar que o Projeto de Lei no 300/2003, em anexo, que 
também dá nova redação ao art. 4° da Lei no 6.265, de 1973, pouco 
altera a redação atual do dispositivo. Esta proposição introduz dois 
novos beneficiários dos recursos da Loteria - Fundação Helena 
Antipoff e o Departamento de Telecomunicações de Minas Gerais -
DETEL - e preserva a destinação aos mesmos fundos irregulares e 
entidades privadas, mantendo, com isso, as inconsistências já 
apontadas, tanto por esta Comissão, quanto pelas Comissões 
anteriores. 

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

150/2003 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição 
e Justiça, com a Subemenda n° 1 à Emenda no 1 ao Substitutivo n° 1, 
e com a Emenda n° 2 ao Substitutivo no 1, a seguir apresentada. 
Esclarecemos que com a aprovação da Subemenda no 1 à Emenda n° 
1, fica prejudicada a Emenda no 1, da Comissão de Saúde. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1 
Dê-se ao art. 4°, da Lei no 6 .265, de 18 de dezembro de 1973, a que 

se refere o art. 1° do Substitutivo no 1, a seguinte redação: 
"Art. 1 o - .. .. .. .... .. ...................... . 
'Art. 4° - A renda líquida dos concursos de prognósticos explorados 

pela Loteria do Estado de Minas Gerais, observada a legislação 
federal, será destinada da seguinte forma: 

I - 20% (vinte por cento) para o Fundo Estadual de Assistência 
Social- FEAS -; 

11 - 20% (vinte por cento) para o Fundo para a Infância e 
Adolescência- FIA-; 

111 - 25% (vinte e cinco por cento) para a Fundação Ezequiel Dias -
FUNED -, a ser utilizado na aquisição de matéria-prima para a 
fabricação, pela instituição, de medicamentos genéricos e de uso 
continuado necessários às atividades de órgãos estaduais, instituições 
públicas, autarquias e outras, bem como para o atendimento a 
estabelecimentos particulares, até que a atividade se torne auto-
sustentável; 

IV - 25% (vinte e cinco por cento) para a Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais - FHEMIG -; 
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V- 5% (cinco por cento) para o Fundo Estadual de Promoção dos 

Direitos Humanos - FEPDH -; 
VI - 5% (cinco por cento) para o Fundo Estadual de Recuperação do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico- FUNPAT.'.". 
EMENDA N° 2 AO SUBSTITUTIVO N° 1 

Acrescente-se, no art. 4° da Lei n° 6 .265, de 18 de dezembro de 
1973, a que se refere o art. 1 o do Substitutivo no 1, o seguinte § 3°: 

"Art. 1 o - .. ... ..... ....... .............. .. . 
Art. 4° - ..... ......... ................... .. 
§ 3° - A Loteria do Estado de Minas Gerais publicará, no órgão oficial 

do Estado, o resultado, as memórias de cálculo da apuração mensal 
da renda líquida e o valor destinado a cada beneficiário, até o final do 
mês subsequente ao da apuração.". 

Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Marília 

Campos (voto contrário) - Doutor Viana - Jayro L essa - José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 779/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n° 
779/2003 dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no 
comércio varejista e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/6/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do 
Consumidor e do 
Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para 
receber parecer. Por força de requerimento apresentado pelo autor, 
em face de perda de prazo, foi o projeto encaminhado a esta 
Comissão. Assim, nos termos do art. 102, IV, "a", do Regimento 
Interno, incumbe-nos analisar a proposição quanto ao mérito. 

Fundamentação 
O projeto tem por objetivos obrigar o comércio varejista a 

disponibilizar para os consumidores sacos ou sacolas de material 
reciclável ou biodegradável para acondicionamento de mercadorias; 
instituir a taxa de reciclagem de embalagens, a ser recolhida pelo 
comércio varejista; condicionar o licenciamento ambiental ao 
atendimento das determinações mencionadas; e obrigar o Estado a 
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incentivar o consumidor a usar sacolas de uso permanente para 
acondicionamento de produtos adquiridos em estabelecimentos 
comerciais. 

Matérias de natureza ambiental e relacionadas à saúde animal e 
humana têm caráter transversal , por constituírem os denominados 
direitos difusos. Em vários ramos do direito, encontramos normas 
voltadas para esses temas, como, por exemplo, no direito urbanístico, 
penal e administrativo. A produção e o consumo também se inserem 
nesse contexto. A bem da verdade, os ramos do direito se 
interpenetram, e a divisão tem, sobretudo, um caráter didático, 
respeitadas as peculiaridades que informam cada um, em razão de 
seus princípios norteadores e um certo grau de autonomia. 

A utilização de sacolas de todo tipo - recicláveis e não recicláveis , 
biodegradáveis e não biodegradáveis- comporta exame amplo sob a 
perspectiva do direito. Na produção, o poder público pode exigir certas 
características físico-químicas, com base na competência 
constitucional estabelecida no art. 24, V, da Constituição Federal. 
Pode, também, restringir determinados usos, com base no inciso VI 
desse artigo, que trata de sua competência legislativa em matéria de 
natureza ambiental. 

As emendas apresentadas na conclusão deste parecer são 
necessárias para sanar irregularidades verificadas no projeto. O art. 2° 
da proposição faculta ao consumidor "optar pelo uso de sacolas ou 
sacos plásticos que serão comercializados pelo estabelecimento, 
devendo o preço unitário ser afixado nos caixas para conhecimento 
público". Já o parágrafo único do mencionado artigo proíbe o 
estabelecimento de fornecê-los gratuitamente. 

Na relação existente entre consumidor e comerciante, este pode 
tanto doar como vender sacolas plásticas. A escolha cabe a ele, e o 
Estado não tem o direito de interferir, por se tratar de relação de 
coordenação, na qual as partes são livres para contratar. Ao poder 
público cabe, apenas, assegurar essa liberdade contratual , devendo a 
boa-fé prevalecer entre os contratantes. 

A Taxa pela Reciclagem de Embalagens, prevista no art. 3° do 
projeto, não tem fundamento constitucional. De acordo com o art. 145, 
11 , da Constituição Federal, ao poder público incumbe instituir taxas 
"em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 
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ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". No caso, não 
se verifica nenhuma das duas situações. Com efeito, o Estado não 
está prestando nenhum serviço público nem exercendo poder de 
polícia, conceito que consta no art. 78 do Código Tributário Nacional. 
O serviço de coleta de lixo é de responsabilidade constitucional do 
município, conforme dispõe o art. 30, V, da Constituição Federal. 

No art. 4° do projeto em estudo, são previstas penas de suspensão 
de atividades e perda de licença para funcionamento. Nenhuma delas 
é pertinente. A licença para funcionamento de estabelecimento 
comercial é ato privativo da esfera municipal. Ademais, o 
licenciamento ambiental para comércio, quando exigido, é igualmente 
de competência municipal, nos termos da Resolução no 237, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente. Assim, o art. 5° do projeto, que 
trata da obtenção de licença ambiental junto a órgão estadual, deve 
também ser suprimido. 

Com vistas a adequar a proposição a seu principal objetivo, 
propomos, ainda, seja dada nova redação ao "caput" do art. 1 o do 
projeto. Ora, se o comerciante for obrigado a fornecer gratuitamente 
ao consumidor sacos ou sacolas de material reciclável ou 
biodegradável, essa medida em nada alterará as práticas existentes 
no comércio. Entre os materiais recicláveis, estão os sacos e as 
sacolas plásticas. Assim, propomos que a exigência seja de material 
reciclável e biodegradável. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1 o turno, do 

Projeto de Lei n° 779/2003 com as Emendas n°s 1 a 5 , a seguir 
apresentadas. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Os sacos e as sacolas fornecidos aos consumidores pelo 

comércio varejista para acondicionamento de mercadorias deverão 
ser de material reciclável e biodegradável.". 

EMENDA N° 2 
Suprima-se o art. 2°. 

EMENDA No 3 
Suprima-se o art. 3°. 



EMENDAN° 4 
Suprimam-se os incisos 111 e IV do art. 4°. 

EMENDA N° 5 
Suprima-se o art. 5°. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 

17 1 

Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Vanessa 
Lucas- Antônio Júlio. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 785/2003 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

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

785/2003 institui o Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária de Leite 
- Leite Mineiro - e dá outras providências. 

Vencido o prazo da Comissão de Constituição e Justiça, o autor 
requereu o envio da matéria a esta Comissão, nos termos do art. n° 
140 do Regimento Interno. Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto 
ao mérito do projeto, em conformidade com o art. 188, c/c o art. 102, 
VIII , "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em epígrafe tem por objetivo incentivar a produção de leite 

no Estado. Para tanto, propõe um programa, o Leite Mineiro, que, 
além de estipular diretrizes e objetivos para o desenvolvimento da 
pecuária leiteira, estabelece comandos que fixam para os órgãos 
executivos do poder público estadual as atribuições de organizar, 
estimular e assessorar esse setor produtivo. 

Apesar de a idéia encontrar apoio na Constituição Estadual, 
especificamente no art. 247, que determina ao Estado a adoção de 
programas de desenvolvimento rural, é preciso lembrar que se 
encontra em vigor a Lei no 14.581 , de 17/1/2003, que cria o Programa 
Estadual de Incentivo à Produção de Leite - Pró-Leite. Originário das 
demandas levantadas pela CPI do Preço do Leite, realizada nesta 
Casa na legislatura passada, o Pró-Leite tem basicamente os mesmos 
propósitos em relação à proposição em análise, com diferenças 
apenas periféricas. 

Por exemplo, quanto aos objetivos, o Pró-Leite é mais abrangente 
que o Leite Mineiro, pois considera o conceito de cadeia produtiva e o 
fortalecimento do agronegócio leiteiro, em vez de propor apenas 
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medidas pontuais para o segmento primário da produção, como faz 
o projeto. No tocante às atribuições do Executivo, elas são 
praticamente as mesmas nos dois programas. O Pró-Leite indica, 
ainda, em todo o seu texto, uma clara preocupação com o 
financiamento necessário ao desenvolvimento de todo o setor leiteiro. 

Assim, entendemos ser desnecessária e inoportuna a criação de 
novo programa a partir de iniciativa parlamentar, pois sabe-se que um 
dos requisitos essenciais da lei é o caráter inovador. O projeto, não 
obstante a nobre intenção de seu autor, não inova a ordem jurídica 
estadual nem acrescenta valor à poHtica do setor. Além do mais, 
adicionar uma nova lei ao ordenamento estadual, sem que fique 
patente a sua necessidade, é um fator que contribui para o 
desconhecimento, pelos cidadãos, da legislação estadual. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 785/2003 

no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Padre João, Presidente- Doutor Viana, relator - Ana Maria Resende. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 836/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem 
n° 73/2003, o projeto de lei em exame, que visa a autorizar o Poder 
Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o imóvel que 
especifica. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbice constitucional nem 
legal à sua tramitação, vem ela agora a este órgão colegiado para ser 
apreciada pela ótica da fiscalização financeira e orçamentária, nos 
termos do art. 102, VIl , "d" do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao 

Município de Lima Duarte o imóvel e respectivas benfeitorias 
localizado no Bairro Cruzeiro e constituído de terreno com área de 
331 ,10m2, onde funciona um posto de saúde. 

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal 
n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro 
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para elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da 
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal , em especial 
no § 2° de seu art. 1 05, ao estabelecer que a movimentação dos 
valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser 
realizada com a referida autorização. 

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre 
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar 
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei 
orçamentária. 

Releva mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado 
está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em causa 
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do 
não-atendimento do objetivo fixado. 

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

836/2003, no 1° turno. 
Sala das Comissões, 1° de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique - Marília Campos -

Jayro Lessa- Doutor Viana- Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 838/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 75/2003, o Governador do Estado fez 
remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que objetiva autorizar o 
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Pouso Alegre o 
imóvel que especifica. 

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto foi examinado 
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica da 
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VIl , "d", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A presente iniciativa vem prover a necessária autorização legislativa 

para que o Estado faça reverter ao Município de Pouso Alegre bem 
público oriundo de doação com encargo, que não foi cumprido. 

O descumprimento do encargo adscrito ao instrumento de doação 
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do imóvel fundamenta a sua retomada ou a sua reversão ao 
patrimônio do município. Reza a doutrina que o inadimplemento 
acarreta para o donatário a perda do direito real sobre a coisa, porque 
a transferência de propriedade com vínculo de destinação fica 
invalidada, se descumprida a condição resolutiva. 

Assim sendo, a transferência de domínio do Estado para o 
município, no caso, intenta cumprir o mandamento da lei e os 
princípios consagrados pela jurisprudência. Além do mais, ela não 
acarreta despesas para os cofres públicos nem tem repercussão na lei 
orçamentária, razão pela qual não encontramos óbice do ponto de 
vista financeiro e orçamentário ao projeto de lei que pretende tornar 
possível a sua efetivação. 

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

838/2003 no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião 

Helvécio - José Henrique - Marflia Campos - Doutor Viana. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 839/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 76/2003, o Governador do Estado fez 
remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que objetiva autorizar o 
Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o imóvel que 
especifica. 

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto foi examinado 
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
proposição na forma apresentada. 

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria, nos termos do art. 
102, VIl , "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem por escopo autorizar o Poder 

Executivo a doar imóvel ao Município de Lima Duarte, para dar 
continuidade ao funcionamento da Escola Municipal Nominato Duque, 
sem a necessária renovação do contrato de cessão de uso. Isso vem 
atender ao interesse da sociedade, pois a sua vontade, desde que 
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não fira as leis, deve sempre prevalecer nos negócios realizados 
com os bens públicos. 

A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei 
Federal n° 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 de que se reveste a medida, há de se 
notar, ainda, que ela não acarretará nenhum ônus para o Estado. 
Representa, a bem da verdade, uma redução do ativo permanente do 
Tesouro, o que será amplamente compensado pelos benefícios que 
terão no futuro os moradores de Lima Duarte. 

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

839/2003 no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - José Henrique - Doutor Viana. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 840/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 840/2003 
visa a autorizar o Poder Executivo a doar à Fundação Helena Antipoff 
o imóvel que menciona. 

Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta 
a examinou preliminarmente e concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Agora, cabe a este órgão colegiado apreciá-la sob a ótica da 
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art . 102, VIl , "d", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da proposição constitui-se de terreno situado no 

Município de lbirité, com área de 9.354m2 , destinado à ampliação das 
instalações da Fundação Helena Antipoff, para que ela possa 
desenvolver suas metas e programas socioeducativos destinados aos 
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menos favorecidos . 

Anteriormente, o imóvel foi objeto de contrato de compra e venda 
celebrado entre o Estado e particulares, com a interveniência da 
referida Fundação, que na época destinou, para saldar o 
compromisso, recursos a ela repassados pelo Ministério da Educação. 
Não lhe tendo o Estado dado destinação compatível com o interesse 
público, a entidade reivindica a sua propriedade para lhe dar fim de 
acordo com seus propósitos. 

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal 
n° 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 munidpios e do Distrito Federal, em especial no§ 2° de 
seu art. 1 05, ao estabelecer que a movimentação dos valores 
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada 
com a referida autorização. 

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a matéria, o 
projeto que ora examinamos não acarreta despesa para o erário nem 
tem repercussão na lei orçamentária. 

Releva mencionar, finalmente , que o negócio jurídico a ser realizado 
está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em causa 
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, na hipótese do 
não-atendimento do objetivo fixado. 

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

840/2003 no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 1° de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Jayro Lessa - Marília Campos 

- Sebastião Helvécio - Doutor Viana - José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 873/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, a proposição em tela 
acrescenta parágrafo ao art. 1 O da Lei no 10.992, de 29/12/92, 
revigorado com nova redação pela Lei no 14.131 , de 20/12/2001 , que 
altera a Lei n° 6. 763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária 
do Estado. 

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
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que opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

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 tela acrescenta o § 8° ao art. 1 O da Lei no 10.992, 

de 1992, que dispõe sobre o tratamento fiscal aplicável ao pequeno e 
ao microprodutor rural. O parágrafo acrescentado prevê a renovação 
automática da opção do pequeno e do microprodutor rural pelo 
sistema normal de apuração do ICMS, disposto no "caput" do art.1 O, 
salvo manifestação em contrário do interessado. 

A medida, segundo a justificativa do autor, põe fim à exigibilidade da 
renovação periódica, junto ao órgão fazendário do município ou à 
indústria, da opção pelo sistema proposto na referida lei. Com isso, 
pretende-se abolir o encargo, que atualmente recai sobre a indústria, 
advindo da necessidade de contato permanente com os produtores 
rurais quando da renovação dos pedidos, para atender à exigência da 
lei. Tal prática, segundo o autor, vem gerando entraves ao bom 
andamento dos processos, além de despesas desnecessárias para a 
indústria. 

Entendemos que a proposição em análise aprimora a Lei n° 10.992, 
de 1992, ao propor a simplificação dos procedimentos na relação 
entre indústria e pequeno produtor rural, desonerando as partes 
envolvidas. Ademais, a economia de processo beneficia não só os 
segmentos produtivos envolvidos, mas também o Fisco Estadual. 

Do ponto de vista do impacto econômico e financeiro nas contas 
públicas, a medida proposta não acarreta perda de receitas para o 
Estado, razão pela qual entendemos que o dispositivo deve constar na 
norma jurídica. 

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

873/2003 no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião 

Helvécio - Jayro Lessa - Marília Campos - Doutor Viana. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 935/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

..____ ___ (\ ___ _______. 



178 
Por via da Mensagem no 94/2003, o Governador do Estado 

remete a esta Casa, para apreciação, o Projeto de Lei no 935/2003, 
que autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica 
com José Piau de Souza Filho. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice constitucional ou legal 
à sua tramitação, vem ela agora a este órgão colegiado para ser 
apreciada sob a ótica da fiscalização financeira e orçamentária, nos 
termos do art. 102, VIl , "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa em exame vem prover a necessária autorização 

legislativa para que o Estado efetue a permuta de 18 lotes da quadra 
14B e 11 lotes da quadra 13B, localizados no Bairro Céu Azul, no 
Município de Patos de Minas, por uma casa de propriedade de José 
Piau de Souza Filho, com área construída de 357m2 , em terreno de 
594m2 . 

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal 
n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de díreito financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial 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 matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre 
a transferência do domínio de bens públicos, além de não acarretar 
despesa para o erário nem ter repercussão na lei orçamentária. 

A conveniência da permuta configura-se pelo fato de que 
possibilitará seja instalada a 1 oa Companhia da Polícia Militar 
Florestal, proporcionando melhores condições de trabalho a todo o 
pessoal envolvido com a fiscalização ambiental. 

Em face do que acabamos de expor, não encontramos óbice à 
aprovação da matéria. 

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

935/2003. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Jayro Lessa -
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 
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- O Sr. Presidente despachou, em 1°/10/2003, a seguinte 
comunicação: 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Maria 
Madalena Nogueira, ocorrido em 26/9/2003, em Betim. (- 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 o Município de Teófilo Otôni pela passagem 

do 150° aniversário de sua emancipação político-administrativa 
(Requerimento n° 1.248/2003, da Deputada Vanessa Lucas); 

de congratulações com a comunidade de Betim pelo aniversário de 
sua emancipação político-administrativa (Requerimento n° 1.257/2003, 
do Deputado Gilberto Abramo); 

de congratulações com a comunidade de Esmeraldas pelo 
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 1.258/2003, do 
Deputado Gilberto Abramo); 

de congratulações com a Escola Estadual José Bonifácio, no 
Município de Poço Fundo, pelos 75 anos de sua criação 
(Requerimento n° 1.260/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Fundação Ezequiel Dias - FUNED - pela 
passagem do 96° aniversário de sua criação (Requerimento no 
1.264/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com a comunidade do Município de João Pinheiro 
pelo transcurso do 92° aniversário de sua emancipação 
(Requerimento n° 1.285/2003, do Deputado Antônio Andrade); 

de congratulações com os dentistas do Estado pela comemoração 
do Dia do Dentista (Requerimento n° 1.289/2003, do Deputado Doutor 
Viana); 

de congratulações com a comunidade do Município de Uberlândia 
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento no 
1.290/2003, do Deputado Weliton Prado); 
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de congratulações com a comunidade do Município de Araguari 

pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 
1.291 /2003, do Deputado Weliton Prado); 

de congratulações com a comunidade de Coromandel pelo 
transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento no 
1.292/2003, do Deputado Weliton Prado); 

de congratulações com a Paróquia de Gonçalves, nesse município, 
por seu Jubileu de Prata (Requerimento n° 1 .299/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de apoio da Assembléia Legislativa ao nome do economista Celso 
Furtado para o Prêmio Nobel de Economia (Requerimento no 
1.301 /2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros); 

de congratulações com o Governador Aécio Neves, o Secretário 
Odelmo Carneiro Leão e a Secretária Elbe Brandão pela reabertura do 
frigorífico em Janaúba (Requerimento no 1 .303/2003, da Deputada 
Ana Maria Resende); 

de congratulações com o Município de Salinas pelo aniversário de 
sua emancipação (Requerimento n° 1.304/2003, da Deputada Ana 
Maria Resende); 

de congratulações com o Município de Rio Pardo de Minas pelo 
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 1.305/2003, da 
Deputada Ana Maria Resende); 

de congratulações com o Município de São Gotardo pelo 88° 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 1.312/2003, do Deputado Elmiro Nascimento); 

de congratulações com a Associação Comercial , Industrial e 
Empresarial de ltajubá pela realização da VI Feira Regional Industrial, 
Comercial e de Turismo de ltajubá (Requerimento no 1.323/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de aplauso aos doadores de sangue do Estado pela passagem do 
Dia do Doador de Sangue (Requerimento no 1 .328/2003, do Deputado 
Doutor Viana); 

de congratulações com o Secretário de Defesa Social pela 
implantação do Instituto Médico-Legal no Município de Governador 
Valadares (Requerimento no 1.332/2003, do Deputado Leonardo 
Quintão); 

de congratulações com o Governador do Estado pela implantação 
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do Instituto Médico-Legal no Município de Governador Valadares 
(Requerimento no 1.333/2003, do Deputado Leonardo Quintão); 

de congratulações com o Chefe de Polícia Civil do Estado pela 
implantação do Instituto Médico-Legal no Município de Governador 
Valadares (Requerimento n° 1.334/2003, do Deputado Leonardo 
Quintão); 

de congratulações com a Academia Curvelana de Letras pela 
passagem do 15° aniversário de sua fundação (Requerimento no 
1.347/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com a 1288 Companhia da PMMG pelos 
trabalhos desenvolvidos no combate à criminalidade no Bairro 
Taquaril (Requerimento no 1.360/2003, da Comissão de Direitos 
Humanos); 

de aplauso ao Sr. José Januzzi de Souza Reis pelo artigo "A 
Autonomia dos Sistemas de Ensino", publicado na revista "De I Rey 
Jurídica" (Requerimento no 1.463/2003, da Comissão de Educação); 

de congratulações com a equipe policial da 368 Delegacia Seccional 
do Barreiro pela investigação que culminou com a maior apreensão de 
maconha já ocorrida no Estado (Requerimento no 1.464/2003, da 
Comissão de Segurança Pública). 
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Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - 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. 

1a Parte 
1a 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 Fábio Avelar, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras 

Públicas, prestando informações a respeito do Requerimento n° 
674/2003, do Deputado Dimas Fabiano. 

Do Sr. José Silva Soares, Presidente da EMA-TER - MG, 
comunicando que o Sr. Marcelo de Pádua Felipe, funcionário dessa 
Empresa, foi indicado para acompanhar os trabalhos da Comissão 
Especial da Cafeicultura Mineira. (- À Comissão Especial da 
Cafeicultura Mineira.) 

Do Sr. Wagner Benevides, Chefe do Escritório da Secretaria 
Especial de Aqüicultura e Pesca em Minas Gerais, prestando 
informações referentes ao funcionamento desse órgão. 

Do Sr. Pauliran Resende, Chefe de Gabinete do Presidente da 
Agência Nacional das Águas, agradecendo convite para reunião da 
Comissão de Participação Popular no Município de Rubelita. (- À 
Comissão de Participação Popular.) 

Da. Sra. Marilda Unhares Perdigão Barcelos e outros, servidores 
estaduais, solicitando o apoio da Casa ao retorno da concessão de 
abono salarial.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Marcelo Matte, Diretor Regional da Rede Globo Minas, 
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prestando esclarecimentos referentes ao assunto objeto do Ofício 
no 2.420/2003/SGM. 

Do Sr. Carlos Luciano da Veiga Nogueira e outros, solicitando a 
intercessão da Casa a favor de que seja efetuada pelo Governo do 
Estado a nomeação dos concursados para a FHEMIG de Ubá. (- À 
comissão de Administração Pública.) 

TELEGRAMA 
Da Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete do Presidente 

do Senado Federal , em atenção ao Requerimento n° 668/2003, da 
Comissão do Trabalho, informando que o assunto objeto do referido 
requerimento foi encaminhado à mesa daquela Casa Legislativa para 
integrar o processo atinente à reforma da Previdência. 

28 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 RESOLUÇÃO N° 1.142/2003 
Susta os efeitos do Decreto no 43.261 , de 11 de abril de 2003. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam sustados os efeitos do Decreto1 n° 43.261 , de 11 de 

abril de 2003, que altera o Regulamento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - RIPVA -, aprovado pelo 
Decreto no 39.387, de 14 de janeiro de 1998, e o Regulamento das 
Taxas Estaduais - ATE -, aprovado pelo Decreto n° 38.886, de 1 o de 
julho de 1997. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos ao dia 17 de julho de 2003. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de outubro de 2003. 
Chico Simões 
Justificação: A Lei n° 12.735, de 30/12/97, fixa em 2% a alíquota do 

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores incidente sobre a 
propriedade de veículos destinados exclusivamente à locação. O 
Governador Aécio Neves decidiu reduzir essa alíquota para 1% por 
meio do Decreto n° 43.261, de 11 /4/2003, editado com base no art. 
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225 da Lei n° 6. 763, de 26/12/75, que autoriza o Governo a 
conceder, sem prévia autorização legislativa, os incentivos que 
considerar necessários à proteção da economia mineira. 

Em 20/5/2003, o Governador do Estado enviou a esta Casa 
Mensagem encaminhando o Projeto de Lei n° 721 /2003, incluindo em 
um de seus dispositivos o mesmo comando estabelecido pelo Decreto 
no 43.261, com o objetivo de receber a devida autorização legislativa à 
excepcionalidade configurada na concessão de benefício fiscal sem 
prévia autorização do Legislativo. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, após intensa discussão 
do Projeto de Lei no 721 /2003, rejeitou o dispositivo que autorizava o 
Poder Executivo a conceder esse benefício fiscal às empresas de 
locação de veículos, desautorizando, dessa forma, o comando 
constante no referido decreto. 

Como o Poder Executivo não tomou as medidas cabíveis para 
revogar os efeitos do Decreto no 43.261, compete a nós, legisladores 
mineiros, fazê-lo , em cumprimento ao inciso XXX, do art. 61 , da 
Constituição do Estado, que atribui a esta Assembléia o dever de 
"sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 
poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa" , como no 
caso em tela. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.515/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com 
vistas à pavimentação do trecho entre as localidades de Barracão e 
Botumirim. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 1.516/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à que 
seja elaborado um plano diretor para, pelo menos, uma sub-bacia 
hidrográfica em cada município, visando à sua recuperação. (- À 
Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 1.517/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do BNDES com vistas à renegociação 
de dívidas contraídas pelos produtores rurais do Norte de Minas a 
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partir de 31 /12/88. (-À Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 1.518/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Afonso 
Arinos pelo transcurso de seu 95° aniversário. (- À Comissão de 
Educação.) 

N° 1.519/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Município de Araújos pela 
comemoração de seus 50 anos de emancipação político-
administrativa. 

N° 1.520/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Candeias pelo transcurso do 65° aniversário de sua 
emancipação político-administrativa. (- Distribuídos à Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

N° 1.521 /2003, da Comissão de Educação, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja 
criada uma Diretoria Regional de Saúde com sede em Caratinga, 
abrangendo os municípios que menciona. (-À Comissão de Saúde.) 

N° 1.522/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja informado 
ao Secretário da Saúde o recebimento de denúncia relativa à 
renovação, pela FHEMIG, do contrato de servidores não concursados 
para atuarem no Município de Ubá, em detrimento dos aprovados em 
concurso.(- À Comissão de Administração Pública.) 

No 1.523/2003, da Comissão de Saúde, pleiteando sejam solicitadas 
informações ao Secretário da Saúde sobre a demanda de 
atendimento médico, e o déficit de leitos na região do Baixo 
Jequitinhonha. (- À Mesa da Assembléia.) 

N° 1 .524/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja 
encaminhada ao Congresso Nacional manifestação de apoio à 
derrubada do veto presidencial ao art. 59, § 2°, da Proposta de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias em tramitação nessa Casa Legislativa. 

N° 1.525/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves com vistas à 
implantação do Programa de Saúde Família no Bairro San Marino, no 
referido município. 

N° 1.526/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro da Saúde com vistas a que tome as providências 
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cabíveis para garantir o pleno funcionamento do Hospital Regional 
de Almenara. 

N° 1.527/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que se reestruture o escritório 
regional desse Departamento no Munidpio de Ouro Fino. 

N° 1.528/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e ao 
Procurador-Geral de Justiça com vistas a que indiquem a aquisição e 
distribuição, para Promotores e Juízes, das obras que menciona. 

N° 1 .529/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo à Corregedoria da PMMG com vistas a que apurem 
as denúncias de crimes de tortura e espancamento praticados por 
policiais militares do 31 ° BPM, em Conselheiro Lafaiete, em 
19/8/2003. 

N° 1 .530/2003, da Comissão de Administração Pública, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que 
seja nomeado Delegado de Polícia para o Município de Bom Sucesso. 

N° 1.531 /2003, da Comissão de Administração Pública, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas 
a que seja nomeado Juiz de Direito para a Comarca de Bom Sucesso. 

N° 1.532/2003, da Comissão de Administração Pública, pleiteando 
sejam solicitados ao Governador do Estado e ao Presidente da 
FHEMIG esclarecimentos sobre a renovação de contratos 
administrativos da Rede FHEMIG. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.533/2003, da Comissão de Administração Pública, solicitando 
seja formulado apelo ao Ministro das Comunicações com vistas a que 
seja dada destinação, o mais rápido possível , aos recursos do Fundo 
de Universalização dos Serviços de Telecomunicação - FUST - e a 
que parte desses recursos se destine à expansão da telefonia celular. 
(-À Comissão de Transporte.) 

N° 1 .534/2003, da Comissão de Administração Pública, solicitando 
seja formulado apelo aos Secretários da Saúde do Estado e de Belo 
Horizonte com vistas a que seja dado apoio financeiro emergencial ao 
Hospital da Baleia. (- À Comissão de Saúde.) 

Da Comissão de Educação, solicitando seja encaminhado à 
Secretária da Educação e ao Presidente da Comissão de Educação e 
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Cultura da Câmara dos Deputados o manifesto "Minas Urgente: 
Merenda Escolar na Rede Pública Estadual". (- À Mesa da 
Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão 
Especial da UEMG e da Deputada Ana Maria Resende. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Direitos Humanos, de Educação, de Fiscalização Financeira, de 
Meio Ambiente e de Transporte e dos Deputados Doutor Viana e 
Sidinho do Ferrotaco. 

Questão de Ordem 
O Deputado Chico Simões - Agradeço a gentileza da nobre 

Deputada Jô Moraes. Sr. Presidente, a tramitação de algumas 
matérias nesta Casa está ferindo as Constituições Federal e Estadual 
e o nosso Regimento Interno. Em abril deste ano, por meio de 
decreto, o Governador fez algumas concessões: reduziu de 2% para 
1% o IPVA dos veículos que fizessem parte de empresas locadoras e 
em 50% a taxa de licenciamento. Depois que o decreto entrou em 
vigor, praticando as reduções de arrecadação de receita, enviou para 
esta Casa o Projeto de Lei n° 721 /2003 para legalizar o que estava 
sendo feito por meio de decreto, a nosso ver, de forma incorreta. 

A Comissão de Justiça suprimiu exatamente esses tópicos, por 
entender que a proposta não obedecia às determinações da 
Constituição Federal e das boas leis deste Estado. Com isso, houve 
supressão, e o projeto foi aprovado em Plenário com as emendas da 
Comissão de Justiça. Para a nossa surpresa, o Governador salpicou 
todas as propostas em alguns projetos. Por considerarmos essa 
matéria prejudicada, queremos que o Presidente em exercício avalie 
prontamente nossa solicitação e determine a paralisação do trâmite da 
proposição, sob pena de total desrespeito ao Poder Legislativo e às 
leis maiores deste País e deste Estado. Ainda há o agravante de, 
mesmo tendo sido essas propostas rejeitadas por meio de projeto de 
lei , ele continuar usando um decreto do mês de abril , 
conseqüentemente, antes da rejeição por esta Casa do que está 
sendo praticado. Minha questão de ordem é a seguinte: 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, o art. 284 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa de 
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Minas Gerais dispõe sobre as condições que determinam a 
prejudicialidade de proposição em tramitação nesta Casa Legislativa. 
O inciso I do referido artigo determina a prejudicialidade de discussão 
ou votação de proposição com objetivo idêntico ao de outra aprovada 
ou rejeitada na mesma sessão legislativa. Com base nos dispositivos 
citados, solicitamos providência desta Presidência para retirada de 
tramitação, por prejudicialidade, dos dispositivos abaixo relacionados, 
integrantes de Projetos de Lei em tramitação: o inciso 111 do art. 10 da 
Lei no 12.735, de 30/12/97, constante do art. 1° do Projeto de Lei n° 
1 .079/2003, que reduz de 2% para 1% o IPVA de veículos destinados 
exclusivamente à locação, por se tratar de matéria idêntica à contida 
no art. 41 do Projeto de Lei no 721 /2003, dispositivo rejeitado por esta 
Casa, em votação realizada em Plenário no dia 15/7/2003; o § 2° do 
art. 114 da Lei n° 6. 763, de 26/12/75, constante do art. 3° do Projeto 
de Lei n° 1.078/2003, que autoriza o Poder Executivo a reduzir em até 
50% o valor da Taxa de Renovação e Licenciamento Anual de 
Veículos, quando se tratar de veículo destinado unicamente à locação, 
por se tratar de matéria idêntica ao parágrafo único do art. 115, 
constante do art. 29 do Projeto de Lei n° 721 /2003, dispositivo 
rejeitado por esta Casa, em votação realizada em Plenário no dia 
15/7/2003; o art. 9° do Projeto de Lei no 1.078/2003, que autoriza o 
Poder Executivo a , através de regulamento, reduzir a até 12% a carga 
tributária nas operações internas com veículos automotores, 
condicionado à retenção e ao recolhimento do imposto por 
substituição tributária, relativamente às operações subsequentes, 
ressalvado o recebimento, pelo importador, de veículo importado do 
exterior e à saída do estabelecimento industrial fabricante ou 
importador, diretamente a consumidor ou usuário final, por se tratar de 
matéria idêntica a dispositivo constante do art. 29 do Projeto de Lei no 
721 /2003, rejeitado em votação realizada em Plenário no dia 
15/7/2003. 

Isso posto, aguardo posição desta Presidência. 
Comunico também que estou apresentando projeto de resolução 

para suspender o decreto previamente determinado pelo Governo, 
antes de passar por esta Assembléia. Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Chico Simões 
que sua questão de ordem será respondida oportunamente. 
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Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes. 
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, caros Deputados e 

Deputadas que comparecem a esta Casa para cumprir o dever que a 
sociedade mineira nos deu, boa tarde. 

Nos últimos dias, esta Casa começou a tomar consciência da 
dimensão das questões apresentadas para discussão. Chegou o 
PMDI , o PPAG, um conjunto de projetos que alteram e criam taxas, e 
um volume de demandas da sociedade, o que tem levado a uma 
intensificação do trabalho das comissões. Cada um de nós, na 
dimensão particular de seu mandato, deve ter consciência de que as 
tarefas e responsabilidades, diante da agenda proposta, são enormes. 
Precisamos agilizar e intensificar nossa elaboração para apreciar 
projetos da dimensão do PMDI e PPAG, com a expectativa de 
aprofundamento que a sociedade vive. 

Refiro-me, particularmente, a uma agenda trazida pela sociedade, 
expressa em diversos acontecimentos, referentes ao setor da saúde. 
Realizamos audiência pública com a Comissão Especial da Santa 
Casa. Por iniciativa dos Deputados Domingos Sávio e Carlos Pimenta, 
foi convocada nova audiência para tratar da situação do Hospital da 
Baleia. Outras demandas chegaram à Comissão de Saúde, 
particularmente sobre a questão dos transplantes. 

Os problemas do setor da saúde aqui apresentados não podem ser 
tratados de forma pulverizada e desarticulada, mas à luz de um 
processo de reformulação das políticas públicas. A partir da realização 
da Conferência Nacional de Saúde, que se realizará no próximo mês, 
poderemos fazer modificações na política pública herdada. Se não 
discutirmos a questão do financiamento para a saúde pública, não 
encontraremos solução para a situação da Santa Casa, do Hospital da 
Baleia ou dos transplantados, nem para que o Governo do Estado 
aplique, no setor de saúde, o percentual estabelecido pela Emenda à 
Constituição no 29. Faço essas referências porque, ao longo dos 
últimos dez anos, e desde o início do século passado, a saúde pública 
era vinculada às necessidades do capital. No começo do século 
passado, com o "campanhismo", foi necessário limpar os corredores 
de exportação. Eram freqüentes as epidemias, que impediam que 
nossos produtos exportados tivessem credibilidade no mercado. 
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Definiu-se, então, uma política pública que desse credibilidade aos 
produtos aqui produzidos, sobretudo agrícolas; que a política de 
saúde controlasse as epidemias em curso. Com o processo de 
industrialização, a resposta para cuidar da saúde dos trabalhadores, 
que o capital precisava ver em permanente ação. Tinham direito à 
saúde pública somente aqueles com carteira assinada. Os demais 
brasileiros eram tratados como indigentes. 

É evidente que a luta do povo brasileiro, o desenvolvimento e o 
progresso da sociedade permitiram que avançássemos e 
chegássemos à Constituição de 1988 com grandes conquistas. 

Digo isso porque a Constituição de 1988, no art. 295, concretizou e 
materializou uma política de saúde para atender a todos, dentro da 
visão da universalidade, integralidade e eqüidade. 

A luta concreta dos trabalhadores e das comunidades das décadas 
de 70 e 80 levou a essa conquista. Mas, mais que isso, essa 
conquista também nos trouxe a Lei no 8.080, que estabeleceu o SUS, 
e a Lei no 8.142, que assegurou o controle social e a participação da 
comunidade na construção, na formulação das políticas públicas, e 
também na fiscalização dos recursos implementados. 

Lembro que desencadeamos, principalmente na década de 90, 
grande luta em defesa da Proposta de Emenda à Constituição no 169, 
do Deputado Federal Eduardo Jorge. O projeto expressava e 
consubstanciava uma política de financiamento mais completa e 
integrada, evidentemente sob os marcos de um governo neoliberal, do 
Sr. Fernando Henrique Cardoso, que tinha o norte de assegurar que o 
Estado brasileiro estivesse a serviço do mercado, da 
desregulamentação de todos os processos, para que os monopólios e 
os capitais viessem para cá, transformando o País num paraíso do 
mercado. 

O Projeto de Emenda Constitucional no 169, do Deputado Eduardo 
Jorge, não foi aprovado. Houve a aprovação do projeto de emenda 
constitucional que se transformou na Emenda no 29. Uma conquista 
da luta do povo brasileiro - e claro que nos marcos de um Congresso 
sob pressão do Executivo com outra política que não a política de 
bem-estar do povo. 

Refiro-me à Emenda Constitucional no 29, que nos trouxe garantias 
fundamentais. Ela garantiu a constitucionalização do fundo e do 
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controle social; e assegurou no processo constitucional o 
financiamento e a garantia de recursos articulados e controlados, 
sobretudo dos três Poderes: a União, os municípios e o Estado. Foi 
uma grande conquista. 

Temos a compressão de que, se a emenda constitucional do 
Deputado Eduardo Jorge tivesse sido aprovada, sem dúvida a União 
teria mais responsabilidades. Vejam, Deputados e Deputadas, houve 
grande perda, porque a União se desresponsabilizou de um 
percentual grande. Se tivéssemos aprovado o projeto do Deputado 
Eduardo Jorge, em 2000, haveria R$57.000.000.000,00 de aporte; 
aprovada a Emenda Constitucional n° 29, houve 27.200.000.000,00. 
Uma queda significativa dentro da responsabilidade da União. Mas há 
grande responsabilidade do repasse dos municípios e do Estado. Os 
municípios têm de dar 15% dos seus recursos, e o Estado, 12%. 

Concluindo as minhas preocupações, esclareço que temos agenda 
muito decidida na luta pelo reforço do financiamento público da saúde. 

Muito me preocupa a tramitação nesta Casa de projeto referente às 
OSCIPs, embutindo a regulamentação das famosas organizações 
sociais que, no Brasil inteiro, servem de biombo para a privatização da 
saúde. Em São Paulo, 15 hospitais públicos foram repassados às 
organizações sociais. Trata-se de patrimônio público, servidores 
públicos, recursos públicos repassados às instituições de caráter 
privado. Receberam os hospitais, para o orçamento deste ano, 
R$500.000.000,00; e os 42 hospitais públicos, R$902.000.000,00; eles 
são três vezes mais e o percentual que receberam é menos de 2 
vezes o que receberam os hospitais que estão sob o controle das 
organizações sociais. Nossa tarefa é fazer com que projetos que 
embutem privatizações de organizações públicas de saúde não sejam 
aprovados. 

A defesa do financiamento público diz respeito ao Governo Federal, 
a Lula, ao Governo que meu partido defende. O Ministro do 
Planejamento cometeu grave erro ao incluir, na possibilidade de fazer 
cálculos dos gastos com a saúde, a alimentação sustentável. Não 
podemos admitir que os gastos com o Fome Zero sejam calculados no 
ítem saúde, de acordo com o que estabelece a Emenda à 
Constituição no 29. 

Já travamos essa batalha. Houve reunião com o Ministro do 
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Planejamento para que envie decreto assegurando que a base do 
Governo Lula derrubará o veto, pois não admitimos que se reduzam 
os investimentos na área da saúde. Há três anos, não cumprimos o 
que estabelece a Constituição. O Estado de Minas Gerais deveria 
aplicar 10,5% dos impostos arrecadados na saúde. Pelo processo da 
execução orçamentária em curso, no mês passado, o Governo Aécio 
Neves executou apenas 5,2%. Diante da situação, não temos 
condições de enfrentar a crise, de responder aos problemas da saúde, 
já que o não-cumprimento do repasse é crime constitucional e, 
sobretudo, crime social diante das demandas do povo. Os conselhos 
municipais precisam controlar os recursos públicos repassados pelo 
Governo Federal aos Fundos Municipais de Saúde. Secretários da 
Fazenda e do Planejamento do município destinam os repasses ao 
fundo único da Prefeitura. Temos de assegurar que esses recursos 
sejam desvinculados do fundo único e destinados ao Fundo Municipal 
de Saúde. 

Temos dois desafios: reforçar a autonomia e a capacidade dos 
conselhos municipais do Estado e lutar, de forma denodada, para que 
se altere a remuneração da tabela do SUS, sobretudo nos 
procedimentos de baixa complexidade. Convoco os Deputados para 
que dêem sustentação e apoio aos conselhos. Estamos vigilantes 
para que o financiamento para a saúde seja assegurado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão. 
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputados e 

Deputadas, vim a esta tribuna para mostrar a primeira avaliação da 
audiência pública realizada hoje, pela manhã, sobre o PPAG e o 
PMDI. Antes dessa avaliação, de maneira tranqüila, demonstro a 
minha estranheza sobre uma matéria que li na "Gazeta do Sudoeste", 
importante jornal do Sudoeste mineiro. 

Vejam só os senhores! Na matéria, há uma reclamação do 
Deputado Federal e ex-Ministro Carlos Melles, que não entende como 
a Faculdade de São Sebastião do Paraíso- FACEAP- convidou, para 
proferir palestra, um Deputado de fora, e não, ele, que arrumou 
R$2.000.000,00 para a execução de obras. Como acompanhava 
Patrus Ananias, sou parte integrante desse episódio. Patrus Ananias, 
além de Deputado Federal, é professor universitário, funcionário 
concursado da Assembléia Legislativa e Mestre, quase atingindo o 
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doutorado em Filosofia. Ele proferiu palestra sobre assuntos gerais. 
A sua presença trouxe muitas pessoas a São Sebastião do Paraíso. 
Não havia mais lugar para muitos estudantes assentarem-se, pois a 
palestra foi muito concorrida. É um absurdo o que disse o Deputado 
Federal Carlos Melles. Patrus Ananias, Deputado Federal mais votado 
da história de Minas Gerais, não pode proferir mais palestras em São 
Sebastião do Paraíso? Aliás, nessa cidade, foi muito bem votado. Por 
exemplo, em Capitólio, parece que o Deputado Federal Patrus 
Ananias teve mais votos que o Deputado Federal Carlos Melles. Não 
tenho procuração para defender Patrus Ananias, mas as suas 
palavras parecem mais um choro e uma dor de cotovelo. O Estado 
tem de acabar com esse "curral". É um absurdo a Faculdade não 
poder convidar o Deputado Federal mais votado do Estado. Enfim, o 
importante é que os estudantes gostaram da palestra. 

Hoje realizamos, de manhã, importante audiência pública de 
iniciativa desta Casa, sob a coordenação da Comissão de 
Participação Popular. Estiveram presentes o Secretário de 
Planejamento Antônio Anastasia e o Subsecretário Tadeu Barreto, 
para exporem sobre o PPAG e o PMDI. Ambos se manifestaram para 
uma platéia muito significativa. Vários Deputados e Deputadas e a 
própria sociedade civil estiveram presentes. O Plenário desta Casa 
ficou lotado. 

Em primeiro lugar, queria destacar a importância desse evento. É a 
primeira vez que a Assembléia de Minas realiza um processo 
participativo mais amplo na análise do PPAG e do PMDI. 
Recentemente estive em um encontro em Brasília, com 
representantes de outras Comissões de Participação Popular, e posso 
afirmar que é a primeira Assembléia do País a fazer um processo 
dessa natureza, que agora vai se desdobrar em audiências nos dias 9, 
16, 24 e 30, divididas em blocos temáticos e projetos estruturadores. 

Faço aqui uma avaliação preliminar do dia de hoje. Um fato positivo: 
estamos discutindo, sem entrar ainda no mérito do que foi 
apresentado, a proposta de um rumo para Minas Gerais. Minas Gerais 
se ressentiu , nos últimos anos, de falta de planejamento, de rumo 
político, econômico e social, de dispersão de suas forças econômicas, 
sociais, populares e intelectuais, em vez de se agruparem em torno de 
um projeto comum, coisas que já aconteceram no passado. Relendo o 
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livro do Prof. Otávio Dulci , relembrava o Congresso Agrícola, 
Comercial e Industrial, realizado em 1903. Foi o primeiro encontro de 
elites econômicas mineiras, que apontaram para uma diversificação 
econômica no Estado. O próprio plano de recuperação econômica e 
fomento da produção do Governo Milton Campos, em 1947, foi base 
para ações posteriores do Governador Juscelino Kubitschek. 
Poderíamos também falar da década de 70, ainda que numa 
perspectiva autoritária e centralizada, em que a questão do 
planejamento estava em primeiro plano. Depois, nos últimos anos, 
sem entrar no mérito de Governo A, B, C ou D, percebemos uma clara 
falta de sintonia entre ação administrativa, ação política e 
planejamento de políticas públicas. O Estado foi se desintegrando, 
apresentando índices ruins, como o Índice de Desenvolvimento 
Humano, em que Minas Gerais ocupa o 11 o lugar. Ou seja, um Estado 
que é o segundo em população, o segundo ou terceiro em economia, 
um Estado politicamente importante está em 11 o lugar em Índice de 
Desenvolvimento Humano, reflexo desse descaso histórico dos 
últimos anos. Hoje, o Secretário Anastasia apresentou as diretrizes 
gerais, as metas prioritárias, a meta síntese, a própria opção 
estratégica do Governo do Estado para reorganizar a máquina 
pública, retomar o desenvolvimento econômico e social e recolocar 
Minas no cenário nacional. Três opções e'stratégicas que se 
desdobram em dez objetivos prioritários, e, em torno desses objetivos 
prioritários, de segurança, transporte, políticas públicas sociais, infra-
estrutura, redução de desigualdades regionais, entre outros, se 
estruturam, sendo redundante, 30 projetos estruturadores nessas 
várias áreas correspondentes a esses dez objetivos prioritários. 

Depois de muito tempo, temos condição de discutir um plano para 
Minas Gerais. No caso do PMDI, prioridades até 2020; no caso do 
PPAG, prioridades até 2007. Acho muito importante que a sociedade 
mineira participe desse processo. Um plano não se constrói em 
gabinetes ou conselhos fechados. Um plano, para ter aceitação e 
adesão, condições para sua execução, precisa de ampla participação 
em sua concepção e em seu monitoramento. Portanto, é um espaço 
importante de escuta dos demais atores sociais em Minas Gerais. 

Chamou minha atenção o fato de, nos debates de hoje, vários 
setores já terem apontado algumas lacunas desse planejamento. Em 
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primeiro lugar, a assistência social realizou talvez uma das maiores 
conferências do Estado, com a participação de mais de 1 .000 
delegados. Hoje, houve unanimidade. O Subsecretário Tadeu Barreto 
percebeu a força social que busca incorporar a assistência social às 
prioridades do Estado de Minas Gerais. 

Outra questão importante é a educação infantil. Só em Belo 
Horizonte há um déficit de 50 mil vagas. A LDB coloca a educação 
infantil como responsabilidade do município, mas queremos do Estado 
a cooperação técnica, as parcerias. Não basta transferir uma 
responsabilidade. 

Além disso, as políticas de afirmação de setores, de gênero, dos 
afrodescendentes, das quotas e as políticas para a comunidade negra 
foram pontos levantados hoje. Chamo a atenção do Deputado Padre 
João, que nos representa no CONSEA, para o projeto estruturador 
para essa área, o Minas sem Fome, uma formulação da EMA TER. 

O objeto da 28 Conferência Estadual de Segurança Alimentar, o 
Plano Dignidade e Vida 11 , está disposto no conjunto do plano 
plurianual. É mais conveniente, por exemplo, agregar todas as 
sugestões tendo como eixo o plano que foi deliberado naquela 
conferência: o Plano Dignidade e Vida 11. É evidente que todos esses 
debates serão realizados nos grupos temáticos e nas audiências 
posteriores. 

Na região metropolitana, o transporte, na perspectiva econômica, é 
muito centrado no transporte de bens, de cargas. E, diga-se de 
passagem, isso é importante. Mas o transporte urbano, de gente, a 
concatenação das ações do DER com as dos municípios, uma vez 
que detêm autonomia para tratar de transporte, passam um pouco por 
fora do PPAG. Restringe-se à discussão do trem metropolitano, do 
metrô. 

Poderíamos citar outros assuntos que foram abordados na parte da 
manhã - e todos terão aprofundamento e desdobramento a partir do 
dia 8 -, mas quero resgatar a importância de a Assembléia participar 
intensamente, por intermédio de seus Deputados, desse processo que 
trata de Minas Gerais. 

Muita gente estava receosa de a Assembléia abrir esse processo e 
vir uma enxurrada de demandas muito localizadas. Legítimas, diga-se 
de passagem, a ponte, a escola, o posto de saúde, o telhado, a 
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reforma de um espaço público. Mas estamos discutindo rumos de 
política de habitação, política de saúde e estratégias de 
desenvolvimento econômico no Estado. 

Além disso, mesmo com a realidade econômica do Estado, com um 
déficit no orçamento, para o ano que vem, de R$1 .400.000.000,00, 
temos uma despesa de mais de R$20.000.000.000,00. Como está 
sendo realizada essa despesa? Os gastos de custeio estão tendo 
aplicação correta, com resultados eficientes e eficazes para solucionar 
as demandas e os problemas que afligem o dia-a-dia do cidadão? 

Estamos preparando, com a Secretaria Estadual de Planejamento e 
a equipe técnica da Assembléia, mecanismos de reavaliação anual do 
plano plurianual, ou seja, ano a ano, avalia-se o cumprimento das 
metas e projetam-se outras metas para o ano subseqüente. Vamos 
sair do planejamento estático, que, às vezes, fica bem encadernado 
na mesa do Secretário ou na estante do Governador, mas que não se 
traduz no dia-a-dia do cidadão. 

Cabe a nós, parlamentares, exercer nosso papel de fiscalização. 
Esperamos aprovar várias emendas, pois todas essas sugestões 

poderão ser transformadas em emendas. Queremos aprová-las e 
aperfeiçoar os planos do Governo, talvez até, em alguns casos, 
revejamos algumas diretrizes, o que faz parte do processo 
democrático. Estamos fazendo audiência não para homologar o que 
veio do Executivo. O próprio Executivo espera a contribuição 
autônoma e soberana desta Assembléia. Sabemos que, depois, o 
papel fundamental é, exatamente, o de avaliar o cumprimento do 
plano, até para que a Assembléia , o Governo, os instrumentos e os 
mecanismos de planejamento não percam sua credib ilidade. 

Sr. Presidente, encerrando, queria agradecer à equipe técnica desta 
Casa, que está envidando todo o esforço para tornar realidade esse 
primeiro e pioneiro processo de participação em plano plurianual e 
também vem agindo de maneira compartilhada com o Governo do 
Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Célio Moreira. 
O Deputado Célio Moreira- Sr. Presidente, Srs. Deputados, parece-

me que os políticos brasileiros, particularmente aqueles que ocupam 
os centros das decisões, das execuções, fazem questão de perenizar 
a célebre observação do Presidente francês Charles De Gaulle, em 
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sua visita ao Brasil, de que este não é um país seno. Concordo 
com De Gaulle, porque, somente em um país de pouca seriedade, o 
Presidente reduziria o orçamento para transporte de fundamental 
importância, como o metrô, enquanto ajuda a financiar o metrô de 
Caracas. 

Esse mesmo Governo facilita o pagamento de uma dívida de Cuba -
que me perdoem nossos simpáticos 'hermanos' -, e deixa que os 
hospitais cheguem ao seu limite, ao estrangulamento, como acontece 
com a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital da Baleia, por conta de 
uma tabela de remuneração de procedimentos médicos muito aquém 
do razoável, defasada nos últimos oito anos. 

Somente em um país dotado de pouca seriedade, um Prefeito 
procura melhorar a cidade como vitrine, em prol dos seus projetos 
políticos, injetando fortunas em um anjo na Pampulha e na festejada 
reforma da Praça Sete. Certamente, sob as asas desse anjo, abrigar-
se-ão as famílias que estarão desalojadas no final do ano, porque 
nada está sendo feito para impedir os impactos do próximo período 
chuvoso. Dezenas de famílias remanescentes das chuvas de janeiro 
último, que deixaram saldo trágico, continuam em hotéis e em abrigos, 
e a essas famílias, certamente, ajuntar-se-ão tantas outras, ainda 
fixadas em área de risco. As chuvas já estão batendo às nossas 
portas, mas, como naquela fábula da formiga e da cigarra, a 
administração pública continua enlevada pelo seu próprio canto, 
ocupando o espaço nobre da televisão para se propagandear. 

O cerne do meu descontentamento, da minha preocupação é o 
destino das cerca de 1 00 pessoas que serão afetadas de forma cruel, 
diariamente, com o fechamento da unidade de pronto atendimento do 
Hospital da Baleia, que está a pedir socorro e não encontrou outro 
caminho senão o de fechar suas portas. 

A exemplo do que acontece também com a Santa Casa de 
Misericórdia, o Hospital da Baleia, 2° maior hospital filantrópico do 
Estado, sofre o impacto da tabela de remuneração do SUS, muito 
aquém do razoável, que ajudou a compor a dívida do hospital, da 
ordem de 3,8 milhões. É bom lembrar que 97% dos pacientes 
atendidos pela Baleia são do SUS. 

A esperança de contornar o momento difícil por que passa a unidade 
hospitalar estava nos três convênios de captação de recursos no valor 
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de R$4.500.000,00, assinados ainda pelo ex-Governador Itamar 
Franco, mas cancelados depois de um repasse de apenas 
R$300.000,00 

Duas realidades saltam aos olhos diante dos fatos que ganham 
destaque na mídia, nas últimas semanas: uma é que este País, como 
disse De Gaulle, não é mesmo sério; e a outra é que o sofrimento do 
pobre continua sendo banalizado. 

Como vai interpretar o pobre doente ou desempregado deste País a 
manchete do "Estado de Minas", que diz: "Crise encolhe saúde 
pública"? Como crise, se o País está até ajudando Cuba 
financeiramente, está construindo metrô em outro país e nosso 
Prefeito enfeitando sua vitrine com obras desnecessárias, 
incompatíveis com o atual momento? 

Os postos de saúde e as UPAs estão com dificuldades; faltam leitos 
neonatais; as vilas, favelas e becos apresentam esgotos a céu aberto. 
Hoje, tivemos uma manifestação dos sem-casa e sem-teto, em frente 
à Assembléia, pois há um enorme déficit habitacional no município. 

Estou fazendo um levantamento dos recursos gastos ·pela Prefeitura 
com publicidade e garanto que o valor é suficiente para socorrer a 
Santa Casa de Misericórdia e o Hospital da Baleia. 

Deputados, manifesto minha indignação em relação aos atos de 
insensatez praticados no nosso município. Não podemos conceber 
que tanto dinheiro tenha sido jogado fora na reforma da Praça Sete, 
uma obra para inglês ver, enquanto nossas vilas, favelas, escolas e 
hospitais encontram-se nessa situação. 

Quero, da tribuna, alertar a administração municipal de Belo 
Horizonte. Há uma enxurrada de denúncias, noticiadas por jornais, 
rádios e televisões, sobre o metrô de 22 anos. Essa não pode ser a 
gota d'água para encerrarem os trabalhos. 

Quanto à segurança, quando era Vereador, lembro-me de que o 
Prefeito fez um contrato com o Estado, liberando R$3.900.000,00 para 
equipar a Polícia Militar. No Barreiro, há mais de dois anos, tentamos 
recuperar um prédio público para lá instalar a 368 Seccional. 
Primeiramente, eram necessários R$80.000,00, depois falou-se em 
R$200.000,00, R$280.000,00, R$300.000,00, mas nada se fez. 
Enquanto isso, os ladrões e marginais deitam e rolam na região. 
Podem alegar que a segurança é um dever do Estado, mas afirmo 
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que é de todos nós, e a Prefeitura pode ajudar. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte) - Deputado Célio Moreira, V. 
Exa. tocou em um assunto muito interessante. Há várias denúncias de 
desperdício do dinheiro público em Belo Horizonte, mas nada se 
compara à questão da Praça Sete. Um mundo de pessoas que 
conhece essa praça há muitos anos reclamaram dessa reforma. 
Arrancaram todo o piso, que estava perfeito, pois não tinha nenhum 
buraco, concretaram, pintaram e colocaram meia dúzia de 
postezinhos em sua volta. Se mostrarem aos cidadãos que foram 
gastos nessa obra mais de R$2.000.000,00, financiados pelo BEMGE, 
por intermédio do projeto SOMMA, ficarão revoltados. Há tantas áreas 
de risco, áreas sendo invadidas nas periferias, ruas intransitáveis, 
escassez de medicamentos nas policlínicas, pessoas morando 
embaixo dos viadutos - depois avaliaremos essa questão da moradia -
, e a questão do metrô. Esse dinheiro poderia ser aplicado na obra do 
metrô, pois a Prefeitura não investiu nenhum centavo nessa 
empreitada. A questão da Praça Sete é uma imoralidade. Estou 
solidário com V. Exa. em relação a essa denúncia. É uma vergonha 
gastar tanto dinheiro na reforma dessa praça. Essa foi a maior 
demonstração de irresponsabilidade do Prefeito de Belo Horizonte. 
Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado, Deputado Célio 
Moreira. V. Exa. faz uma denúncia da mais alta gravidade nesta tarde. 
Não farei agora uma denúncia, porque necessitarei de mais tempo, já 
que há tanta podridão, para expor documentos, datas, dados e 
pessoas. Em breve, exporemos as denúncias com relação à Prefeitura 
de Belo Horizonte. O mais grave é que existem milhões que a 
Prefeitura não quer receber. Mostraremos quem são, qual o valor e 
porque se recusam a receber. Ao mesmo tempo que encerram o 
atendimento em dois hospitais, gastam, não R$2.000.000,00, mas 
R$5.000.000,00 na reforma da Praça Sete, para fazer nada. 
Chamamos esse tipo de obras de "obra inhanha", pois não leva a 
lugar algum. Como se estivéssemos no Primeiro Mundo e todos os 
problemas sociais estivessem resolvidos, dão-se ao luxo de quebrar 
um piso que está bom, para enfeitarem um pouco mais a praça. Isso é 
para quem não tem mais nada para fazer. As pessoas que nos vêem 
pela televisão podem escrever: quando chegarem dezembro e janeiro , 
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com as chuvas, veremos as mesmas áreas de risco abandonadas 
pela Prefeitura. Há denúncias piores do que essa, mas precisamos de 
mais tempo para expô-las. Parabéns a V. Exa. 

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Deputado Miguel Martini. 
Quando Vereador em Belo Horizonte, apresentei um relatório 
apontando as prioridades nas áreas de risco, mas tudo continua do 
mesmo jeito. Por meio do Orçamento Participativo, as comunidades 
discutem, no maior desespero, as prioridades, para escolher uma. A 
obra da Praça Sete não foi realizada pelo orçamento participativo, 
porque não é prioridade. Estão jogando dinheiro público no ralo. 
Aquela obra é para inglês ver, ou seja, para os visitantes acharem 
bonito, enquanto os nossos hospitais, as escolas e as comunidades 
mais carentes passam por dificuldades. Estou realizando um 
levantamento do orçamento de todo o período. A Prefeitura está 
endividada, cortando 25% dos telefones. Denunciam que a próxima 
campanha será a dos "outdoors", porque está tudo irregular. Não há 
fiscalização nenhuma. 

Está deitando e rolando. Antes de passar a palavra ao companheiro 
Paulo César, vou dar um cartão amarelo para a administração de Belo 
Horizonte, alertando que poderei dar um vermelho. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) -O vermelho a população é 
quem vai dar daqui a pouco. 

O Deputado Paulo Cesar (em aparte)* - Obrigado pelo aparte. 
Deputado Célio Moreira, esses desmandos têm acontecido não só 
aqui , mas também em várias cidades de Minas Gerais. Em Nova 
Serrana, minha cidade, onde fui Prefeito por duas vezes, essa 
situação ocorre. Fiz algumas denúncias ao Promotor de Crimes 
Contra Prefeitos, no Ministério Público, mas, até hoje, providência 
alguma foi tomada. Nos últimos dias, alguns fatos vêm ocorrendo em 
Nova Serrana. Vemos as dificuldades por que passam os municípios 
de Minas Gerais devido à diminuição das receitas. Todavia, há pouco 
tempo, o Prefeito promoveu uma festa em praça pública, um "show'' 
com Zezé de Camargo e Luciano, gastando mais de R$100.000,00. 
No último final de semana, patrocinou, pagou parte de outro "show", 
que seria beneficente para uma entidade de Nova Serrana. Depois, 
soubemos que esse "show'' causou enorme prejuízo. Ficamos 
sabendo ainda que, na última segunda-feira, em uma escola da 
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cidade, uma criança de apenas oito anos encontrava-se com um 
revólver, do qual três balas já haviam sido deflagradas. Quando a 
Polícia Militar foi chamada para fazer a ocorrência, o Prefeito pediu 
que o fato não fosse divulgado, visto que se tratava de escola 
municipal e causaria prejuízo à sua administração. 

Esses desmandos acontecem em todo o Estado, mas já solicitamos 
providências. Pedimos a esta presidência que nos ajude, a fim de que 
os requerimentos encaminhados ao Promotor de Crimes contra os 
Prefeitos sejam agilizados e as providências sejam tomadas. 
Obrigado. 

O Deputado Célio Moreira - Deputado Paulo Cesar, estaremos 
atentos. Não vou apenas criticar. O que for bom vamos elogiar. As 
comunidades carentes estão passando por dificuldades. Priorizar uma 
obra do porte daquela da Praça Sete, é afrontar as comunidades que 
vêm gritando, lutando por suas prioridades, há mais de 12 anos. 

Alerto nosso Prefeito de que está indo no caminho errado. Quero 
que ele encontre o caminho certo. A comunidade, com certeza, irá 
aplaudir. Nos últimos meses, venho fazendo levantamento de algumas 
obras. Deputada Jô Moraes, no Barreiro, a drenagem feita no 
Conjunto Teixeira Dias é uma obra para a qual dou cartão verde. As 
obras estão surgindo agora, pois estamos na véspera das eleições. 
Até o próximo ano, muitas surgirão, inclusive as constantes no 
Orçamento Participativo de 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998. O 
orçamento é anual , mas essas obras não foram concluídas. Estou 
atento e espero não ter de dar um cartão vermelho. Sr. Presidente, 
agradeço-lhe a gentileza. Obrigado. 

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

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

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

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 
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nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os 
Requerimentos n°s 1.524 a 1.526/2003, da Comissão de Saúde, 
1.527/2003, da Comissão de Transporte, 1.528 e 1.529/2003, da 
Comissão de Direitos Humanos, e 1.530 e 1.531 /2003, da Comissão 
de Administração Pública. Publique-se para os fins do art. 1 04 do 
Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Direitos Humanos - aprovação, na 238 Reunião Ordinária, do 
Requerimento no 1.327/2003, do Deputado Doutor Viana; de 
Educação - aprovação, na 21 a Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
n°s 1.367 e 1.434/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.369, 
1.395 e 1.477/2003, do Deputado Doutor Viana, 1.443/2003, do 
Deputado Weliton Prado, 1.474/2003, do Deputado Adalclever Lopes, 
e 1.480/2003, do Deputado José Milton; e rejeição do Requerimento 
no 1.461 /2003, da Comissão de Saúde; de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 228 Reunião Ordinária, do Requerimento no 
1.481 /2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro; de Meio Ambiente-
aprovação, na 238 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°S 
1 .435/2003, do Deputado Djalma Diniz; 1.457 a 1.459/2003, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e 1.467/2003, do Deputado 
Doutor Ronaldo; e de Transporte - aprovação, na 228 Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos n°s 1 .411 e 1.465/2003, da Deputada 
Ana Maria Resende, 1 .413/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
1.414/2003, do Deputado Fahim Sawan, 1.436/2003, do Deputado 
Djalma Diniz, 1.437/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, e 1.442/2003, 
do Deputado Márcio Passos (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado 
Sidinho do Ferrotaco - sua desfiliação do PL e sua filiação ao PSDB 
(Ciente. Cópia às Comissões e às Lideranças. ). 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Sebastião Helvécio, solicitando a inversão da pauta da 18 Fase da 
Ordem do Dia, de modo que os requerimentos sejam apreciados 
antes dos pareceres. Em votação, o requerimento. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram.( - Pausa.) Aprovado. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da UEMG, 

..___ ___ o ___ ____. 



204 
apoiado pela totalidade dos Líderes com assento nesta Casa, 
solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento até o dia 21 
do corrente mês. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.( - Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
encaminhado ofício ao Presidente da Federação Brasileira de Bancos 
- FEBRABAN -, com vistas a normatizar a forma e o conteúdo dos 
extratos e saldos expedidos pelas instituições bancárias. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Questão de Ordem 
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, como V. Exa. pode 

verificar, não temos quórum suficiente para a votação dos 
requerimentos. Portanto, solicito-lhe que encerre, de plano, esta 
reunião. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, 

a discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 83, 101 , 296, 631 , 
633, 637 e 697/2003 e, em 2° turno, a do Projeto de Lei no 75/2003, 
uma vez que permaneceram em ordem do dia para discussão por seis 
reuniões. Informa ao Plenário que, no decorrer da discussão do 
Projeto de Lei n° 83/2003, foi apresentada a seguinte emenda do 
Deputado Doutor Viana, que recebeu o n° 3 e que, nos termos do § 2° 
do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto com a emenda 
à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer. 

EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 83/2003 
Dê-se ao "caput'' do art. 1 o do Substitutivo n° 1 a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Operações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - incidente sobre a saída, em operações 
internas, para a aquisição de veículos destinados a emprego na 
categoria aluguel (táxi) e de ônibus, de categoria aluguel, destinado a 
utilização no transporte público de passageiros, na forma, no prazo, 

.____ ___ o ___ _______. 
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regulamento.". 

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2003. 
Doutor Viana 
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Justificação: O projeto de lei em questão prevê a isenção de ICMS 
nas operações destinadas a aquisição de táxi. É preciso avaliar a 
razoabilidade deste projeto a partir do usuário do serviço, que é 
contribuinte de fato do tributo. 

O táxi, via de regra, é destinado ao transporte individual e quase 
sempre de usuários cujo poder aquisitivo é alto. Já o transporte 
público se destina à coletividade e tem caráter essencial. O benefício 
a ser alcançado influenciará sobremaneira na planilha de custo que 
determinará o preço das passagens de ônibus. 

Em face do exposto, impera reconhecer que a isenção de ICMS 
para as operações relativas a aquisição de ônibus utilizados no 
transporte público terá, também, abrangência significativa na medida 
em que representará uma forma de subsídio da atividade, que não 
tem nenhum, repercutindo positivamente para milhares de usuários 
carentes. 

Informa, ainda, que, no decorrer da discussão do Projeto de Lei no 
296/2003 foi apresentada a seguinte emenda do Deputado Alberto 
Pinto Coelho, que recebeu o n° 3 e que, nos termos do § 2° do art. 
188 do Regimento Interno, encaminha o projeto com a emenda à 
Comissão de Administração Pública para parecer. 

EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 296/2003 
Suprima-se o art. 3° do projeto. 
Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2003. 
Alberto Pinto Coelho 

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

Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 3, às 9 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 3/10/2003 
Presidência do Deputado Weliton Prado 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum. 
Comparecimento 
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- Comparecem os Deputados: 
Jô Moraes - Sebastião Helvécio - Weliton Prado. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) -Às 9h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca 
os Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 
6/1 0/2003, às 20 horas. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA 

E DECORO PARLAMENTAR, EM 16/9/2003 
Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Biel Rocha, Célio Moreira, Gilberto 
Abramo, Gustavo Valadares e Padre João, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Chico Simões e 
Marília Campos. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
comunica o recebimento das Representações a n°s 1 , da Deputada 
Marília Campos, contra o Deputado lrani Barbosa; n° 2 , do Sr. Nedens 
Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça do Estado, contra o 
Deputado lrani Barbosa; a n° 3, da Deputada Marília Campos, contra o 
Deputado lrani Barbosa; e a no 4, do Deputado lrani Barbosa, contra 
os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Durval Ângelo. Na fase de 
designação de relatores, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva avoca a si a 
relataria de requerimento do Deputado Jayro Lessa, em que solicita 
seja analisada a situação do processo instaurado pelo Ministério 
Público contra ele por licitação fraudulenta e, após ser elaborado um 
relatório com as conclusões da Comissão, seja dada publicidade 
deste, fazendo a redistribuição da matéria, nos termos do § 1 o do art. 
20 da Resolução n° 5.207/2002. Em seguida, designa como relator da 
Representação no 1 o Deputado Fábio Avelar; como relator da 
Representação no 2, o Deputado Biel Rocha; e como relator da 
Representação no 3, o Deputado Gilberto Abramo. O Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva passa a Presidência ao Deputado Fábio Avelar, que 
designa relator da Representação n° 4 o Deputado Célio Moreira. O 
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Deputado Chico Simões solicita ao Deputado Célio Moreira que 
leia a representação, o que é feito em seguida. Terminados os atos 
referentes à Representação no 4, o Deputado Fábio Avelar retoma a 
Presidência ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que passa à 38 Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que 
comunica estar em condições de dar seu parecer, conclui pela 
rejeição do requerimento do Deputado Jayro Lessa. Submetido a 
votação, é o requerimento rejeitado. 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, 2 de outubro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João - Laudelino Augusto -

Gilberto Abramo - Célio Moreira. 
ATA DA 18 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, EM 17/9/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jô 

Moraes, Fahim Sawan e Neider Moreira, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , a Presidente, Deputada Jô 
Moraes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Fahim Sawan , dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. Passa-se à 38 Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado, com a Emenda no 1, do 
Deputado Neider Moreira, requerimento da Deputada Jô Moraes, em 
que solicita seja realizada reunião da Comissão com a finalidade de 
discutir, com os seguintes convidados, o relatório de gestão dos 
últimos cinco anos: Srs. Saulo Levindo Coelho, Provedor da Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte; Homero Carvalho Godoy, 
Superintendente da Fundação da Santa Casa , responsável pelo 
Plano de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte; e 
Moacir José Grunitzky, Diretor da Grunitzky Auditores Independentes 
S.C. Solicita, ainda, cópias de notas fiscais dos principais produtos 
médico-hospitalares utilizados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Jô Moraes, Presidente - Roberto Carvalho - Neider Moreira. 
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

CAFEICULTURA MINEIRA, EM 25/9/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Paulo Piau, Laudelino Augusto, Dalmo Ribeiro Silva, José Henrique e 
Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão. 
Registra-se, também, a presença do Deputado Domingos Sávio. 
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 
à realização de debate sobre a tecnologia de produção do café. A 
Presidência registra a presença dos seguintes convidados: Srs. 
Antônio de Pádua Nacif, Gerente-Geral da EMBRAPA Café; 
Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da EPAMIG; José Edgar Pinto 
Paiva, Presidente da Cooperativa Central de Cafeicultores e 
Agropecuaristas de Minas Gerais Ltda. - COCAMIG -; e Antônio 
Nazareno Guimarães Mendes, Vice-Reitor da UFLA. A Presidência 
informa que terão assento permanente nas reuniões da Comissão os 
representantes das seguintes entidades: EMATER-MG, FAEMG, 
FIEMG, FETAEMG, SMEA e Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico; e registra a presença dos Srs. João Roberto Puliti , Diretor 
da FAEMG; Célio Gomes Floriani, Presidente da CASEMG; Rodrigo 
de Almeida Pontes, Presidente da SMEA; Marcelo Franco, Assessor 
Técnico da EMATER-MG; e Carlos Alberto Gonçalves, do 
Departamento de Administração- CEPEAD- da UFMG. O Presidente 
tece suas considerações iniciais e passa a palavra aos demais 
parlamentares. 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 3a 
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 Paulo Piau (3}, em 
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que solicita seja o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator da 
Comissão, designado para participar de reunião com cafeicultores do 
Município de Caratinga, no dia 29/9/2003, com o objetivo de colher 
subsídios para os trabalhos da Comissão; seja solicitado ao Ministério 
da Agricultura relatório contendo informações sobre quantidade e tipos 
de fraudes detectadas pelos laboratórios desse órgão nas análises de 
café; e seja preparada, pela assessoria da Casa, informação sobre 
preços de café no mercado de consumo final ; Dalmo Ribeiro Silva (3) , 
em que solicita seja indicado o Prof. Carlos Alberto Gonçalves, da 
área de mercadologia e estratégia do CEPEAD da UFMG, para 
participar de maneira permanente dos trabalhos da Comissão; sejam 
convidadas a FAPEMIG e a EPAMIG para a reunião a realizar-se em 
9/10/2003, com a finalidade de obter informações sobre o 
financiamento da pesquisa de café; e sejam convidadas as entidades 
representativas dos produtores de café para participar de audiência da 
Comissão destinada à realização de debate sobre a organização da 
produção; Laudelino Augusto (3), em que solicita sejam agendadas 
audiências com o Sr. José Alencar, Vice-Presidente da República, 
com a finalidade de apresentar os objetivos e questões já levantados 
pela Comissão, e com o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da 
República, em meados de novembro do corrente, para a entrega de 
relatório parcial desta Comissão, com sugestões que poderiam ser 
adotadas ainda neste exercício; seja solicitado ao Sr. Aécio Neves, 
Governador do Estado, que determine seja estudada a possibilidade 
de consignar recursos, no orçamento para 2004, destinados à 
recomposição dos quadros da EPAMIG, da EMATER-MG e do IMA; e 
sejam solicitados aos Diretores do IMA, da EPAMIG e da EMATER-
MG relatórios atualizados sobre a evolução, ao longo do tempo, dos 
quadros técnicos e recursos financeiros disponfveis para a execução 
de suas atribuições. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Paulo Piau, Presidente - Laudelino Augusto - Luiz Humberto 

Carneiro - José Henrique - Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 25/9/2003 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Durval Ângelo, Gilberto Abramo e 
Leonídio Bouças, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Chico Simões. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Durval Ângelo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, 
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei 
n°S 1.083, 1.081 e 1.080/2003, no 1° turno (Deputado Leon fdio 
Bouças); 1.082/2003 (Deputado Gustavo Valadares) e 1.079/2003 
(Deputado Ermano Batista). Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Quanto ao Projeto de 
Lei n° 810/2003, o relator, Deputado Gilberto Abramo retira seu 
parecer anterior e apresentada outro parecer que conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, da referida 
matéria com a Emenda no 1. Na fase de discussão, o Deputado 
Bonifácio Mourão solicita vista da matéria. 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 211 e 
582/2003, ambos na forma do Substitutivo n° 1 , 280/2003 com as 
Emendas n°s 1 a 5 e 803/2003 com a Emenda no 1 (relator: Deputado 
Durval Ângelo, o último em virtude de redistribuição) ; 571 /2003 com 
as Emendas n°s 1 a 8, 583, 867 e 877/2003, os dois últimos na forma 
do Substitutivo no 1 (relator: Deputado Ermano Batista); 875/2003 na 
forma do Substitutivo no 1 e 944/2003 (relator: Deputado Leonídio 
Bouças, em virtude de redistribuição) . Os Projetos de Lei n°s 892, 930, 
931 , 932, 938 e 996/2003 são retirados da pauta, atendendo-se a 
requerimento do Deputado Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão. 
O Deputado Ermano Batista, relator do Ofício n° 2 , emite parecer pelo 
qual conclui pela apresentação de projeto de lei. Submetido a 
discussão e a votação, é aprovado o parecer. Após discussão e 
votação, são aprovados os pareceres que concluem pela 
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antijuridicidade, pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade, no 1 o 
turno, dos Projetos de Lei no s 302 e 937/2003 (relator: Deputado 
Ermano Batista). Os pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 898 e 
615/2003, no 1° turno, deixam de ser apreciados em virtude de 
prorrogação do prazo solicitada pelo relator, Deputado Ermano 
Batista, em virtude de redistribuição. Os pareceres sobre os Projetos 
de Lei n°S 913 e 644/2003, no 1 o turno, deixam de ser apreciados em 
virtude de prorrogação do prazo solicitada pelos respectivos relatores , 
Deputados Leonídio Bouças em virtude de redistribuição, e Bonifácio 
Mourão. Na fase de discussão dos pareceres do relator, Deputado 
Ermano Batista, que conclui pela antijuridicidade, pela ilegalidade e 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar no 33/2003 
e Projeto de Lei no 691 /2003, no 1° turno, o Presidente defere, 
respectivamente , os pedidos de vista dos Deputados Gilberto Abramo 
e Durval Ângelo. Quanto ao Projeto de Lei no 434/2003, o relator, 
Deputado Bonifácio Mourão solicita a distribuição de avulso. Passa-se 
à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, são aprovados, em turno único, os pareceres 
que concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela 
legalidade dos Projetos de Lei n°s 58, 252, 381 , 402, 409, 475, 488, 
800, 851 , 859, 893 com a Emenda n° 1, 912, 914, 915, 917, 918, 924, 
925/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças, em virtude de 
redistribuição) ; 443, 451 com a Emenda n° 1, 455, 726, 729, 858/2003 
(relator: Deputado Durval Ângelo, em virtude de redistribuição) ; 730 
com a Emenda no 1, 820, 856, 872, 876 com a Emenda no 1, 897, 901 , 
903 com a Emenda no 1, 904, 905, 910/2003 (relator: Deputado 
Ermano Batista, em virtude de redistribuição) ; 748, 908 com a 
Emenda no 1 e 909/2003. (relator: Deputado Gilberto Abramo) ; 833, 
881 , 891 com a Emenda n° 1, 899, 911 , 921 /2003 (relator: Deputado 
Durval Ângelo); 857, 860, 927 com a Emenda no 1 e 977/2003, 
(relator: Deputado Ermano Batista); e 967/2003 (relator: Deputado 
Leonídio Bouças). São aprovados os requerimentos em que se solicita 
sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei n°s 824 
(relator: Deputado Gilberto Abramo) , 968 (relator: Deputado Leonardo 
Moreira) e 969/2003 (relator: Deputado Durval Ângelo) ; ao Secretário 
de Estado de Governo, os Projetos de Lei n°s 894 (relator: Deputado 
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Durval Ângelo) e 1.000/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo); e 
ao DER-MG o Projeto de Lei n° 802/2003. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, a ser realizada no dia 1°/10/2003, às 14h30min, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista - Gilberto Abramo -

Leonardo Moreira. 
ATA DA 178 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 30/9/2003 
Às 1 Oh12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Fahim Sawan 
(por indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da 
Comissão e apreciar a matéria constante da pauta e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Cel. BM Osmar 
Duarte Marcelino, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, 
conforme publicado no "Diário do Legislativo" de 25/9/2003; carta do 
Sr. Aluísio Veloso da Cunha, Diretor Administrativo da Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados da Comarca de Formiga, 
publicada no "Diário do Legislativo" de 25/9/2003; abaixo-assinado 
dos moradores do Bairro California, Capital , publicado no "Diário do 
legislativo" de 25/9/2003; passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação é aprovado 
o Requerimento no 1 .383/2003. O Requerimento n° 1 .456/2003 é 
retirado de pauta por determinação do Presidente, que, na 
oportunidade, avoca a si a relataria da matéria. Passa-se à 38 Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, em que 
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solicita seja realizada audiência pública para discutir os freqüentes 
assaltos a Bancos ocorridos nos municípios do Norte do Estado; e 
Alberto Bejani, em que solicita que a Secretaria de Obras Públicas 
elabore e envie a esta Comissão laudo técnico relativo às condições 
do prédio do CERESP de Juiz de Fora. A Presidência destina esta 
parte da reunião a ouvir o convidado Sr. Antônio Garcia de Freitas, 
Delegado da 78 Delegacia Regional de Juiz de Fora, para falar sobre a 
morte do menor Lucas Ribeiro, ocorrida nas dependências do 
CERESP em Juiz de Fora no dia 21 /9/2003, e concede a palavra ao 
Deputado Alberto Bejani, 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 das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e convidado, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Ana Maria Resende - Weliton 

Prado. 
ATA DA 188 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 30/9/2003 
Às 1 Oh15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Jô Moraes, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Josélio 
Roza Machado, Vice-Prefeito Municipal de Medina, confirmando sua 
presença em reunião desta Comissão no dia 24/9/2003. O Presidente 
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais 
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar 
no 36/2003 (Deputado Domingos Sávio); Projeto de Lei no 871 /2003 
(Deputado Dinis Pinheiro). Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, 
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compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Parecer para o 1 o 
Turno do Projeto de Lei no 1 02/2003 deixa de ser apreciado em virtude 
de solicitação de prazo regimental pela relatora, Deputada Jô Moraes. 
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Fábio Avelar, 
que conclui pela aprovação do Projeto de Lei 318/2003 no 1 o turno, na 
forma do Substitutivo no 1, o Presidente defere o pedido de vista do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. São aprovados os pareceres pela 
aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei n° 675/2003 na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Dinis Pinheiro); pela aprovação, em turno único, do Projeto 
de Lei no 885/2003 com a Emenda no 1 , da Comissão de Constituição 
e Justiça (relator: Deputado Domingos Sávio). Passa-se à 2a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 1.381 , 1.382, 
1.390, 1.391, 1.392, 1.409, 1.440, 1.441 e 1.446/2003. Passa-se à 3a 
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 do Deputado Domingos Sávio (4), 
em que solicita seja pedido ao Secretário de Estado da Saúde e ao 
Secretário Municipal da Saúde que envidem esforços para conseguir 
apoio financeiro emergencial ao Hospital da Baleia; seja realizada 
audiência pública desta Comissão com a Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas, no Município de Bom Despacho, para 
discutir a duplicação da BR-262; seja pedido ao Secretário de Defesa 
que nomeie Delegado de Polícia para a cidade de Bom Sucesso e 
seja pedido ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado que 
nomeie Juiz de Direito para a Comarca de Bom Sucesso; do 
Deputado Roberto Carvalho, em que solicita sejam pedidas ao 
Governador do Estado explicações sobre a renovação de contratos 
administrativos da Rede FHEMIG (com emenda do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, em que solicita que o referido requerimento seja 
encaminhado ao Diretor da FHEMIG); do Deputado Paulo Cesar, em 
que solicita seja enviado ofício ao Diretor de Operações e Expansão 
da TELEMIG Celular esclarecendo-lhe a necessidade de instalação do 
serviço de telefonia móvel nos Municípios de São Gonçalo do Pará e 
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Conceição do Pará; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2) , em que 
solicita seja pedido ao Ministro das Comunicações que envide 
esforços para a rápida destinação dos recursos alocados no Fundo de 
Universalização dos Serviços das Comunicações - FUST -, 
contemplando a expansão da telefonia celular; seja comunicada ao 
Secretário de Planejamento e Gestão a situação de 124 defensores 
públicos que poderão ser prejudicados caso a ADIN referente a esses 
servidores seja julgada procedente. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar- Jô Moraes - Leonardo 

Quintão. 
ATA DA 30a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 1°/10/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gilberto Abramo, Leonardo 
Moreira, Leonídio Bouças, Weliton Prado e Dalmo Ribeiro Silva 
(substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da 
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Antônio Carlos Andrada, Antônio 
Júlio, Mauro Lobo e Rogério Correia. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano 
Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, 
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei 
n°s 1.086, 1 .093, 1 .1 01 e Projeto de Resolução no 1 .114/2003 
(Deputado Ermano Batista); Projetos de Lei n°S 1.074, 1.087, 1.091 I 

1.096, 1.1 00, 1.1 05, 1.1 08, 1.11 O e 1.11212003 (Deputado Gustavo 
Valadares); 1.077, 1.088, 1.097, 1.109 e 1.111/2003 (Deputado 
Gilberto Abramo); 1.085, 1.099, 1.089, 1.102 e Projeto de Resolução 
n° 1.115/2003 (Deputado Leonardo Moreira); Projetos de Lei n°S 
1.073, 1.090, 1.098 e 1.107/2003 (Deputado Durval Ângelo); 1.084 e 

...___---0 --------' 



216 
1.094/2003 (Deputado Bonifácio Mourão); 1.075, 1.076, 1.092, 
1.095, 1.103 e 1.106/2003 (Deputado Leonídio Bouças). 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 antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 
1 o turno, do Projeto de Lei Complementar no 33/2003 e do Projeto de 
Lei n° 691 /2003 (relator: Deputado Ermano Batista); dos Projetos de 
Lei n°s 667/2003 (relator: Deputado Weliton Prado); e 819/2003 
(relator: Deputado Leonídio Bouças). Após discussão e votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1° turno, dos Projetos 
de Lei n° 810/2003 com a Emenda no 1 e 397/2003 na forma do 
Substitutivo n° 1; 919/2003 com as Emendas n°s 1 a 6 (relator: 
Gilberto Abramo, o segundo em virtude de redistribuição); 434/2003 
na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); 
129/2003 na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado Ermano 
Batista ); 930 a 932/2003, todos na forma do Substitutivo no 1 (relator: 
Deputado Durval Ângelo - pareceres lido, respectivamente, pelos 
Deputados Weliton Prado, Leonídio Bouças e Gilberto Abramo); 
987/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira, em virtude de 
redistribuição) . Os pareceres sobre o Projeto de Lei n° 998/2003 e o 
Projeto de Resolução n° 765/2003, no 1° turno, deixam de ser 
apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos 
respectivos relatores, Deputados Leonfdio Bouças (em virtude de 
redistribuição) e Ermano Batista. O Deputado Leonídio Bouças, relator 
do Projeto de Lei n° 1.078/2003, solicita a distribuição de avulsos do 
parecer nos termos do art. 136, § 3°, do Regimento Interno. Na fase 
de discussão do parecer do relator, Deputado Ermano Batista, que 
conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do 
Projeto de Lei no 892/2003, no 1 o turno, o Presidente defere o pedido 
de vista do Deputado Leonídio Bouças. O Projeto de Lei n° 913/2003 
é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado 
Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão. Com a palavra, O 
Deputado Leonídio Bouças, relator (em virtude de redistribuição) do 
Projeto de Lei no 938/2003, emite parecer no qual conclui pela 
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade da matéria no 1 o 
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turno. Submetido a discussão e a votação, é rejeitado o parecer. 
Nos termos do art. 138, § 3°, do Regimento Interno, o Presidente 
designa novo relator da matéria o Deputado Ermano Batista. Com a 
palavra, o Deputado Leonídio Bouças, relator do Projeto de Lei no 
996/2003, emite parecer no qual conclui pela antijuridicidade, 
ilegalidade e inconstitucionalidade da referida matéria no 1 o turno. 
Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação o parecer, 
nos termos do art. 121, parágrafo único, do Regimento Interno, o qual 
é aprovado. O Deputado Bonifácio Mourão, relator do Projeto de Lei no 
890/2003 (em virtude de redistribuição) , solicita a distribuição de 
avulsos do parecer, nos termos do art. 136, § 3°, do Regimento 
Interno. Neste momento, o Presidente suspende a reunião. São 
reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Bonifácio 
Mourão, Ermano Batista, Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças, 
Gilberto Abramo, Leonardo Moreira, Rogério Correia, Weliton Prado e 
Antônio Carlos Andrada. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos em 
diligência ao autor os Projetos de Lei n°s 334, 363, 377, 382, 390, 
391 , 437, 446,456, 457, 458, 470, 496, 499, 507, 514,553, 561,575, 
576 e 947/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira); 1.036/2003 
(relator: Deputado Bonifácio Mourão) e seja convertido em diligência 
ao Secretário de Governo o Projeto de Lei n° 1.010/2003 (relator: 
Deputado Durval Ângelo) . Com a palavra, o Deputado Rogério Correia 
apresenta requerimento em que solicita seja realizada reunião para se 
debaterem, em audiência pública, os Projetos de Lei nos 1.078 a 
1.083/2003. Submetido a votação, é rejeitado o requerimento. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista - Weliton Prado -

Gilberto Abramo - Leonardo Moreira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 734/2003 
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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 de Lagoa Santa -
APAE -, com sede nesse município. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" em 23/5/2003 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 1 02, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição em referência, dotada de personalidade jurídica, 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. 

Em vista disso, a entidade atende aos requisitos enunciados pela Lei 
no 12.972, de 27/7/98, para que possa ser declarada de utilidade 
pública estadual. 

Além do mais, o art. 2° do estatuto da entidade prevê a não-
remuneração de seus dirigentes, enquanto o art. 37 determina que, 
em caso de dissolução, o seu patrimônio será destinado a entidades 
assistenciais, filantrópicas , com sede no município. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 734/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 749/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Fundação Frederico 
Ozanan de ltaúna, com sede nesse município. 

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. 

L...------0-----' 



2 19 
102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com a documentação que se fez anexar ao projeto, a 

Fundação Frederico Ozanan, de ltaúna, é sociedade 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 (art. 17 do estatuto), além de estar previsto também que, no 
caso de dissolução da entidade, seus bens reverterão ao patrimônio 
da Sociedade São Vicente de Paulo ou de entidade congênere do 
município. 

Dessa forma, estão atendidas as exigências dispostas na Lei no 
12.972, de 27/7/98, que trata da 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 749/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 

Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETÓ DE LEI N° 757/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em questão 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Assistência e 
Promoção Social Exército de Salvação - APROSES - Creche Carmo 
do Rio Claro, com sede nesse município. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no diário oficial, em 29/5/2003 e, a seguir, 
encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Em exame à 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 
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reconhecidamente idôneas. 

Na oportunidade, verificamos ainda que o art. 3° do estatuto da 
entidade dispõe que nenhum dirigente, conselheiro ou associado 
poderá ser remunerado, e o art. 25 determina que, em caso de sua 
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma entidade 
congênere, legalmente constituída. 

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27f7/98, que dispõe sobre o processo 
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice ao 
prosseguimento da tramitação do referido projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 757/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Ermano Batista - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 759/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Apoio ao Menor Aprendiz de ltajubá - AAMAI -, com sede nesse 
município. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no diário oficial em 29/5/2003 e, a seguir, 
encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Em análise à documentação que instrui os autos do processo, 

constatou-se 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. 

Verifica-se, ainda, que o § 1 o do art. 15 do estatuto da entidade 
dispõe que nenhum dirigente ou conselheiro poderá ser remunerado, 
e o parágrafo único do art. 38 determina que, em caso de sua 
extinção, o patrimônio remanescente será destinado a uma entidade 
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congênere. 

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 ao 
prosseguimento da tramitação do referido projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 759/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 

Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 770/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 770/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Criança 
Feliz, com sede no Município de Cristiano Otôni. 

Publicada em 5/6/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser 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 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual 
não vislumbramos óbice à tramitação do projeto. 

Além do mais, o art. 19 do seu estatuto determina que, sendo ela 
dissolvida, o remanescente de seus bens será revertido em favor de 
uma instituição congênere, e o art. 22 prevê a não-remuneração dos 
membros de sua diretoria. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 770/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo- Weliton Prado- Ermano Batista. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
772/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

222 

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação dos 
Moradores do Bairro da Estiva, com sede no Municfpio de Pedralva. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no diário oficial, em 5/6/2003 e , a seguir, 
encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Em análise à documentação que instrui os autos do processo, 

constatou-se 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. 

Verifica-se, ainda, que o art. 31 do estatuto da entidade dispõe que 
nenhum cargo eletivo poderá ser remunerado, e o parágrafo único do 
art. 33 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio 
remanescente será destinado a uma entidade congênere. 

Estão atendidos, portanto, entre outros, os req'uisitos estabelecidos 
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo 
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice à 
continuação da tramitação do referido projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 772/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 775/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Dilzon Melo, por meio do projeto de lei em pauta, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho Metropolitano 
de Pouso Alegre da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
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Município de Pouso Alegre. 

Publicada em 5/6/2003, 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 
Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei n.0 12.972, de 27/7/98, 

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram 
documentalmente comprovados pela entidade interessada no 
agraciamento do título declaratório em causa. 

Constatamos, outrossim, que as alíneas "d" e "e" do art. 30 do seu 
estatuto prevêem a não-distribuição de "resultados, dividendos, 
bonificações ou participação em parcela do seu patrimônio, sob 
nenhuma forma", bem como a não-percepção por "seus Diretores, 
Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes de 
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por 
qualquer forma ou título", enquanto a alínea "f" do mesmo artigo 
determina a destinação, sendo a entidade dissolvida ou extinta, do 
"eventual patrimônio remanescente a entidade congênere, dotada de 
personalidade jurídica, com sede e atividades no Estado de Minas 
Gerais, preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de 
Paulo, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS 
- e , inexistindo tais requisitos , a uma entidade pública". 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 775/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças- Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 776/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Dilzon Melo, a proposição em tela tem por 
objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação Alfenense de 
Atletismo- ALFA-, com sede no Município de Alfenas. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do Regimento Interno, foi o 
projeto publicado no diário oficial, em 5/6/2003 e, a seguir, 
encaminhado a esta Comissão, a fim de se examinarem 
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preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Em exame à documentação que instrui 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. 

Verificamos, ainda, que o art. 13 do seu estatuto prevê que as 
atividades dos diretores não poderão ser remuneradas a qualquer 
título e que o art. 47 determina que, em caso de sua extinção, o 
patrimônio remanescente será confiado a uma entidade congênere. 

Portanto, estão atendidos, entre outros, os requisitos constantes no 
art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 776/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 791 /2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio do projeto de lei em análise, o Deputado Fábio Avelar 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de Apoio de 
Pais, Educadores e Educandos do Curumim Vila Pérola Contagem, 
com sede nesse município. 

A proposição foi publicada em 12/6/2003 e a seguir encaminhada a 
esta Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente, nos 
termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames 

emanados da Lei no 12.972, de 27/7/1998, que regulamenta os atos 
declaratórios de utilidade pública no Estado. 

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação 
que compõe os autos do processo, verifica-se que a entidade atende 
a todas elas, cabendo salientar o § 1 o do art. 7° do estatuto da 
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entidade, no qual está especificada a não-remuneração dos cargos 
da diretoria, bem como o art. 28, que prevê a entrega do seu 
patrimônio líquido a instituição congênere, em caso de dissolução da 
referida entidade. 

Apenas para fazer constar o nome correto da Associação no art. 1 o 
do projeto, apresentamos-lhe emenda. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 791 /2003 com a seguinte 
Emenda no 1. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio a 

Pais, Educadores e Educandos do Curumim Vila Pérola- AAPEEC -, 
com sede no Município de Contagem.". 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 797/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 797/2003, de autoria da Deputada Maria José 
Haueisen, objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Portadores da Síndrome de Down - Família Down, com 
sede no Município de Teófilo Otôni. 

Publicada em 12/6/2003, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser 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 inteiro atendimento às 
exigências ali mencionadas. Verificamos, aliás, que o art. 15, § 2° do 
estatuto da entidade prevê que as atividades dos Diretores serão 
inteiramente gratuitas e o art. 27 determina que, em caso de extinção 
da entidade, o patrimônio remanescente será destinado a uma 
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instituição congênere, com personalidade jurídica e registro no 
Conselho Nacional de Assistência Social. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 797/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista , relator - Leon fdio 

Bouças- Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 805/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 805/2003, do Deputado Domingos Sávio, visa 
declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Mestres do Lago, com 
sede no Município de Pimenta. 

Publicada em 14/6/2003, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a 
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme ficou constatado do exame dos documentos que 

compõem os autos do processo, a entidade mencionada no projeto de 
lei em apreciação é pessoa jurídica, tem diretoria composta por 
pessoas idôneas, cujos membros não são remunerados pelo exercício 
de suas funções, e está em funcionamento há mais de dois anos. 

Foram observados, portanto, os requisitos estabelecidos na Lei n° 
12.972, de 27/7/98. 

Verificamos, ainda, que o § 5° do art. 3° do seu estatuto determina 
que, sendo ela dissolvida, seu patrimônio será destinado a uma 
sociedade congênere, e o § 7° do mesmo artigo prevê que as 
atividades dos Diretores, conselheiros e sócios serão inteiramente 
gratuitas. 

Conclusão 
Pelo exposto, conclufmos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 805/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonfdio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 940/2003 



Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Creche Tia 
Dolores, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do Regimento Interno, a 
proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" e a seguir 
encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada 
preliminarmente quanto aos aspectos jurfdico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A referida entidade é dotada de personalidade jurídica, encontra-se 

em regular funcionamento no Estado há mais de dois anos, servindo 
desinteressadamente à coletividade, e os membros de sua diretoria, 
de reconhecida idoneidade, não são remunerados. Estão atendidos, 
pois, os requisitos estabelecidos no art. 1 o da Lei no 12.972, de 
27/7/98, para que possa receber o pretendido título declaratório. 

Na oportunidade, cabe ressaltar que o art. 27 do seu estatuto veda 
atribuir remuneração aos Diretores, Conselheiros e associados, 
enquanto o art. 34 assegura a destinação dos bens remanescentes, 
em caso de sua dissolução, a entidade congênere, devidamente 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Pelas razões elencadas, não vemos óbice à tramitação do projeto de 
lei em exame. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 940/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonfdio Bouças, relator - Weliton 

Prado- Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 946/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Neider Moreira, o Projeto de Lei no 
946/2003 visa a declarar de utilidade pública a Sociedade Columbófila 
ltaunense- ITACOL -, com sede no Município de ltaúna. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 15/8/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
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disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que 

regula a matéria, podem ser declaradas de utilidade pública as 
sociedades civis, desde que estejam em regular funcionamento no 
Estado há mais de dois anos, servindo desinteressadamente à 
coletividade, e seja comprovado por autoridade competente que os 
membros de sua diretoria são idôneos e não remunerados pelo 
exercício de seus cargos. 

À vista da documentação juntada aos autos do processo, constata-
se o atendimento a tais requisitos, pelo que a proposição não encontra 
óbice à sua tramitação. 

Verificamos, por sinal, que o art. 8° do estatuto da entidade 
determina que, em caso de extinção, seu patrimônio será transferido a 
estabelecimento congênere, com sede no Município de ltaúna e o 
parágrafo único do art. 9° prevê a não-remuneração dos seus 
dirigentes e Conselheiros. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 946/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton 

Prado - Leonídio Bouças - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 950/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei no 950/2003 
visa declarar de utilidade pública a Aliança Nacional dos Deficientes 
Físicos - ANADEFI -, com sede nesta Capital. 

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 15/8/2003, vem o projeto 
a esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que 

regula a matéria, podem ser declaradas de utilidade pública as 
sociedades c1v1s, desde que estejam em regular funcionamento no 
Estado há mais de dois anos, servindo desinteressadamente à 
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coletividade, e seja comprovado por autoridade competente que os 
membros de sua diretoria são idôneos e não remunerados pelo 
exercício de seus cargos. 

À vista da documentação juntada aos autos do processo, constata-
se o atendimento a tais requisitos, razão pela qual a proposição não 
encontra óbice à sua tramitação. 

Cabe ainda esclarecer que os arts. 21 e 31 do estatuto da Aliança 
prevêem, respectivamente, que os Diretores e conselheiros não 
poderão receber remuneração pelo exercício do cargo e que não 
serão distribufdos lucros, dividendos, bonificações ou vantagens aos 
seus participantes, associados ou mantenedores; e que, sendo ela 
dissolvida, seu patrimônio será destinado a instituição congênere 
local, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência 
Social. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 950/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 954/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em análise, da Deputada Maria José Haueisen, 
objetiva declarar de utilidade pública a Província Brasileira da 
Congregação da Missão- PBCM -, em funcionamento no Município de 
Catas Altas. 

Publicada em 15/8/2003, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A propos1çao encontra-se corretamente instrufda com os 

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, nos 
termos da Lei no 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 
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exercício de suas funções. 

Além do mais, o § 1 o do art. 2° do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores, e o§ 2° do art. 37 determina que, em 
caso de extinção, seu patrimônio será destinado a uma sociedade 
congênere, escolhida em assembléia geral, que tenha o devido 
registro no órgão competente. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 954/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 956/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária de Arte e Cultura de Arinos, com sede nesse município. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 15/8/2003, 
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado para 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 sociedades civis em funcionamento no 

Estado possam ser 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 
inteiro atendimento às exigências da citada lei. Verificamos, ainda, 
que o art. 48 do estatuto da entidade regulamenta a não-
remuneração de seus Diretores pelo trabalho ali desenvolvido, e o 
art. 47 determina que o seu patrimônio remanescente, em caso de 
extinção, seja destinado a estabelecimento congênere. 

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 956/2003. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003 . 
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Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 958/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 958/2003, do Deputado Ricardo Duarte, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação dos Congadeiros de 
Machado, com sede nesse município. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 15/8/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação em referência, sem fins lucrativos e dotada de 

personalidade jurídica, 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. 95 e 26, parágrafo único, do seu 
estatuto, por estabelecerem, respectivamente, que todos os cargos da 
diretoria ou dos conselhos não serão remunerados e que, em caso de 
dissolução da referida entidade, o patrimônio remanescente será 
destinado a outra, de natureza e fins semelhantes. 

Por fim, esclarecemos que, à vista da documentação juntada aos 
autos do processo, ela atende aos requisitos enunciados pela Lei no 
12.972, de 27/7/98, para ser declarada de utilidade pública estadual. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 958/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Weliton 

Prado - Gilberto Abramo - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 960/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por intermédio do Projeto de Lei n° 960/2003, o Deputado Célio 
Moreira pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho 
Central de Sabará da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede 
nesse município. 
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Publicada em 19/8/2003, vem a matéria a esta Comissão para 

exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto de lei 

sob análise sujeita-se às normas estabelecidas na Lei no 12.972, de 
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°. 

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais 
normas e, particularmente, no art. 23 do estatuto da entidade, a 
determinação de que os seus dirigentes e demais membros não serão 
remunerados. Já o art. 21 do mesmo documento dispõe que os bens 
da instituição sejam destinados a entidades congêneres, caso ela seja 
dissolvida. 

Atendidos os preceitos legais, não acreditamos haver razão para 
obstar a tramitação da matéria na Casa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 960/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 974/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação São 
Judas Tadeu, com sede no Município de Contagem. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 22/8/2003, 
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 sociedades civis em funcionamento no 

Estado possam ser 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 
art. 23 do estatuto da entidade regulamenta a não-remuneração de 
seus Diretores e conselheiros pelo trabalho ali desenvolvido. Já o art. 
27 determina que o seu patrimônio, em caso de extinção, seja 
destinado a estabelecimento congênere. 

Portanto, não vislumbramos óbice à tramitação da matéria. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 974/2003. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 987/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Pastor George, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo sejam alterados dispositivos da Lei no 12.633, de 
8/1 0/97, que institui a Medalha de Honra ao Mérito pela Defesa dos 
Direitos Humanos e dá outras providências. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do Regimento Interno, a 
proposição foi publicada no diário oficial e a seguir encaminhada a 
este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto 
aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Quanto ao exame da pertinência da iniciativa da propos1çao, 

devemos de início observar que o art. 25 da Carta Magna estabelece 
a competência de os Estados da Federação se organizarem e serem 
regidos por sua própria Constituição e leis que adotarem, obviamente 
observados os princípios da Lei Maior. 

Recorrendo, a seguir, ao art. 22 da mesma Carta, no qual estão 
indicadas as matérias de competência legislativa exclusiva da União, 
ali não se encontra nenhuma que diga respeito à medida 
consubstanciada na proposição em exame. Daí, se inferir que a 
instituição de homenagem cívica é ato legislativo de competência 
remanescente dos Estados federados. 

Considerando-se, ainda, que a proposição pretende alterar lei 
ordinária, sendo ela da mesma espécie, a sua iniciativa cabe a 
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qualquer parlamentar desta Casa, conforme dispõe o art. 65, c/c o 
art. 66, da Constituição do Estado. 

Com efeito, o primeiro artigo atribui a qualquer membro da 
Assembléia Legislativa a competência de propor projeto de lei , 
enquanto o último define as matérias de iniciativa privativa de cada um 
dos órgãos ou autoridades ali enunciados. 

Na verdade, as alterações pretendidas incidem sobre o art. 1° e o 
art. 2°, "caput" e seu § 1°. 

Do confronto dos textos do art. 1 o da lei em vigor e do art. 1 o da 
proposição, verifica-se que diferem tão-só pelo nome da medalha, 
agora honrando ex-diplomata brasileiro, morto no lraque, no mês 
passado, quando cumpria a função de representante da Organização 
das Nações Unidas- ONU. Eis o texto proposto ao artigo: 

"Art. 1 o - Fica instituída a Medalha de Honra ao Mérito Sérgio Vieira 
de Mello, pela Defesa dos Direitos Humanos, destinada a distinguir, 
com apoio da iniciativa privada, pessoas físicas e jurídicas cuja 
atuação nas áreas de promoção e defesa dos direitos humanos 
mereça especial destaque". 

Quanto à alteração proposta ao "caput'' do art. 2°, cujo preceito é o 
de que as concessões sejam feitas pelo Governador do Estado por 
proposta do Conselho Estadual de Direitos Humanos, aprovada pela 
"Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais" da Assembléia 
Legislativa, cumpre-nos esclarecer que ela objetiva simplesmente 
atualizar o nome desse órgão colegiado, que, em decorrência de 
emenda ao Regimento Interno, passou a denominar-se Comissão de 
Direitos Humanos. 

Por fim, a terceira e última modificação proposta, consubstanciada 
no § 1° do art. 2°, concerne à dilação do número de pessoas, 
instituições e organizações a serem agraciadas anualmente, que 
passa de três para até seis. 

Como bem se vê, todas as alterações pretendidas não apresentam 
vício de natureza jurídica, e a mesma constatação se aplica ao projeto 
de lei. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 987/2003. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 994/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado lvair Nogueira, a proposição em tela tem por 

objetivo seja declarada de utilidade pública a entidade Banda de 
Música Corporação José Ferreira Gomes, com sede no Município de 
Piedade de Ponte Nova. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo " e a segui r 
encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada 
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, 
nos termos do art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei n° 12.972, de 27/7/98, estabelece que as pessoas jurídicas de 

direito privado sem fins econômicos podem ser declaradas de 
utilidade pública, se constituídas ou em funcionamento no Estado há 
mais de dois anos e se os membros de sua diretoria forem pessoas 
reconhecidamente idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas 
funções. 

É importante ressaltar que o estatuto da referida entidade 
estabelece, no parágrafo único do art. 9°, que os dirigentes, 
associados e mantenedores não são remunerados, sendo 
inteiramente gratuitos os serviços a ela prestados e, ainda, no seu art. 
18, que, sendo a entidade dissolvida, os bens adquiridos ou a ela 
incorporados, bem como recursos financeiros porventura existentes, 
serão destinados à Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova. 

A respeito dessa última questão, esclareça-se que o Código Civil 
Brasileiro, em seu art. 61 , "caput", estabelece que, em caso de 
omissão ou incorreção do estatuto sobre a destinação do 
remanescente do patrimônio liquido da associação, ele será destinado 
a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou 
semelhantes. Dessa forma, o disposto no art. 18 não configura óbice 
ao acatamento da proposição. 

Do exame da documentação juntada ao processo, verifica-se que a 
Banda de Música Corporação José Ferreira Gomes atende aos 
requisitos legais; está apta, portanto, a receber o título declaratório de 
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utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 994/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.009/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1.009/2003, de autoria do Deputado Chico 

Rafael, tem por objetivo declarar de utilidade pública o Asilo São 
Vicente de Paulo de Paraisópolis, com sede nesse município. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 4/9/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado 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° 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, aliás, 
que a alínea "d" do art. 31 do estatuto da entidade determina a não-
remuneração de seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores e 
benfeitores pelos trabalho ali desenvolvido. Além do mais, estando 
previsto na aHnea "e" do art. 31 o destino do patrimônio da entidade, 
em caso de extinção, a estabelecimento afim, não vislumbramos óbice 
à tramitação do projeto em tela. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1 .009/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 

Batista- Gilberto Abramo- Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.028/2003 
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O Projeto de Lei n° 1.028/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, 
objetiva declarar de utilidade pública o Projeto Local de Envolvimento 
Comunitário - PLEC -, com sede no Município de Sete Lagoas. 

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame prel iminar, 
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos para que as sociedades 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 
atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, ainda, que o 
parágrafo único do art. 19 do seu estatuto determina que os membros 
da Diretoria e do Conselho Fiscal não serão remunerados, e o 
parágrafo único do art. 21 dispõe que, em caso de dissolução ou 
extinção, o seu patrimônio será destinado integralmente ao Conselho 
Central de Sete Lagoas da Sociedade de São Vicente de Paulo. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1.028/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 

Batista- Gilberto Abramo- Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.058/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Antônio Carlos Andrada pretende, por meio do projeto 

de lei em epígrafe, seja declarada de utilidade pública a Associação 
de Pais e Amigos para o Apoio ao Talento- ASPAT -, com sede no 
Município de Lavras. 

Depois de publicada, vem a matéria a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Ao exame da documentação anexada ao processo, constata-se 

que a ASPAT possui personalidade jurídica e está em funcionamento 
há mais de dois anos e que os membros de sua diretoria, 
reconhecidamente idôneos, não são remunerados pelo exercício de 
suas funções. 

Verificamos, com efeito, pelo art. 31 do estatuto da entidade, que as 
atividades dos Diretores e conselheiros serão gratuitas. 

Além disso, de acordo com o art. 35 do mesmo diploma, sendo ela 
dissolvida, os bens remanescentes serão destinados a outra 
instituição congênere. 

Portanto, a proposição está formulada de acordo com os requisitos 
estabelecidos no art. 1 o da Lei n° 12.972, de 27n/98, não 
encontrando, pois, óbice a sua tramitação na Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1.058/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano 

Batista- Weliton Prado- Leonídio Bouças. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.069/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Paulo Piau pretende seja declarada de utilidade pública, 

por meio do Projeto de Lei n° 1 .069/2003, a Associação Ocupacional e 
Assistencial dos Deficientes de ltabira, com sede nesse município. 

Publicada em 18/9/2003, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois 

anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por 
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelos cargos que 
ocupam. 

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei no 12.972, de 
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública. 
Ademais, o art. 31 do seu estatuto prevê a não-remuneração de seus 
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Diretores, Conselheiros, instituidores e soc1os pelas atividades 
desenvolvidas, e o art. 28 estabelece que, no caso de ser dissolvida a 
instituição, os bens remanescentes serão destinados a entidade 
congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho 
Nacional de Assistência Social , razão pela qual não encontramos 
óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1 .069/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças- Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 29/2003 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de 1 /3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo 

como primeiro signatário o Deputado Jayro Lessa, a Proposta de 
Emenda à Constituição no 29/2003 dá nova redação ao § 3° do art. 53 
da Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 29/3/2003, a proposição 
foi distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
O § 3° do art. 53 da Constituição Estadual trata das reumoes 

preparatórias, a serem realizadas no início de cada legislatura, a partir 
de primeiro de fevereiro , com a finalidade de dar posse aos 
Deputados diplomados e eleger a Mesa da Assembléia para mandato 
de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição 
subseqüente. 

A proposta em exame objetiva alterar a data do início dessas 
reuniões para o dia 2 de janeiro, e seu art. 2° estabelece que a 
emenda à Constituição entra em vigor a partir da 17a Legislatura. 

Nos termos da justificação que acompanha a proposta, "objetiva-se 
adequar o calendário do Poder Legislativo às necessidades do Estado 
e ao interesse público". Argumenta-se que a posse do Governador do 
Estado acontece no dia 1 o de janeiro, ou seja, um mês antes da posse 
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dos membros do Legislativo. Nesse período, freqüentemente 
ocorre a nomeação de Deputados em final de mandato para cargos de 
Secretário de Estado, abrindo-se vagas para os respectivos suplentes, 
para o exercício do final do mandato, durante um período que, além 
de curto, corresponde ao recesso parlamentar, quando a Assembléia 
Legislativa se reúne somente em sessão extraordinária. Assim, tais 
suplentes são empossados e passam a usufruir de todas as 
prerrogativas inerentes ao mandato, até mesmo a de estruturar 
gabinetes e nomear assessores, em um período de paralisação das 
atividades parlamentares. 

A alteração proposta, prevista para a 17a Legislatura, pressupõe a 
redução do mandato parlamentar dos atuais Deputados de quatro 
anos para três anos, onze meses e um dia, o que seria viabilizado por 
meio da introdução, no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado, de dispositivo com esse 
objetivo. 

Todavia, não obstante sua intenção meritória, a proposição encontra 
óbice de ordem jurídico-constitucional. Com efeito, a Constituição da 
República, ao tratar da matéria, estabelece, no art. 27, § 1°, o 
seguinte: "Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, 
aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, 
inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, 
impedimentos e incorporação às Forças Armadas." . 

Desse modo, a redução do mandato dos Deputados Estaduais nos 
termos propostos implica a extrapolação dos limites impostos ao 
poder constituinte decorrente, o qual há de cingir-se aos princípios 
prefigurados pelo poder constituinte originário. No caso em exame, 
este último fixou em quatro anos a duração da legislatura estadual, 
como, de resto, dispôs da mesma forma para a legislatura federal. 

Outrossim, cumpre dizer que, também no âmbito federal, a 
Constituição da República prevê, no § 4° do art. 57, que as reuniões 
preparatórias das duas Casas Legislativas ocorram a partir de 1 o de 
fevereiro . Portanto, o constituinte estadual, ao tratar da matéria, 
cuidou de guardar simetria com a sistemática adotada pelo 
constituinte federal. 

Conclusão 
Ante as razões expostas, somos pela rejeição da Proposta de 
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Emenda à Constituição no 29/2003. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Roberto Ramos, Presidente - Ermano Batista, relator - Marília 

Campos - Adalclever Lopes. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 33/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Arlen Santiago e outros, o projeto de lei 

complementar em epígrafe altera a Lei n° 5.406, de 1969, que contém 
a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/6/2003, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do 
art . 192, c/c o art.1 02, do Regimento Interno. 

À proposição em análise foi anexado o Projeto de Lei Complementar 
n° 37/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr., em atendimento ao 
disposto no art. 173, § 2°, do Regimento Interno, conforme publicação 
no "Diário do Legislativo" de 15/8/2003. 

Cumpre a esta Comissão o exame da matéria quanto à sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em exame objetiva dispor sobre a promoção do 

servidor policial civil. Para tanto, enumera as modalidades de 
promoção, estabelece critérios para a sua obtenção, bem como 
disposições transitórias, com a finalidade de possibilitar a promoção 
imediata do servidor que já tenha implementado o tempo exigível para 
ser promovido por tempo de serviço. 

O Projeto de Lei Complementar n° 37/2003 é mais sintético e 
também inova no que se refere ao acréscimo da promoção por tempo 
de serviço. 

A Constituição da República assegura aos servidores da Polícia Civil 
o direito a carreiras, e, no âmbito delas, devem ser previstos meios de 
ascensão a níveis superiores, mantido o padrão funcional inerente ao 
cargo público ocupado. Assim, a proposição sob comento se 
harmoniza com a ordem jurídica, na medida em que propõe o 
aperfeiçoamento dos mecanismos de promoção no quadro de pessoal 
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da Polícia Civil. Tal projeto, contudo, não atende a requisitos 
formais, de índole constitucional , referentes à iniciativa para deflagrar 
o processo legislativo. 

Um dos princípios estruturantes de nossa ordem constitucional é a 
tripartição dos Poderes. Distribuem-se as funções jurisdicional, 
legiferante e administrativa por distintos órgãos estatais, aos quais é 
concedida independência em sua esfera de atuação e imposta uma 
relação harmônica. Esse arranjo tende a tornar o Estado operacional e 
a impedir que o detentor de parcela do poder exorbite de sua 
competência, mediante um sistema inter-relacionai baseado em "freios 
e contrapesos". Integram esta lógica organizacional as reservas de 
iniciativa no processo legislativo. Embora a Constituição da República 
obrigue a que toda norma positiva emane do Poder Legislativo, por 
outro lado, estabelece que pertence a cada um dos Poderes a 
iniciativa de proposição legislativa em matérias relativas à sua própria 
organização, estruturação e administração. Assim, toda proposta 
relativa aos servidores do Poder Executivo, inclusive as relativas a seu 
regime jurídico, estatuto, cargos, carreiras e remuneração, deve 
figurar em proposição legislativa de autoria do Governador do Estado. 
Ao incidir sobre as carreiras dos servidores policiais civis , o projeto em 
exame incorreu em insanável vício de iniciativa. 

A Constituição do Estado disciplina expressamente a matéria, da 
seguinte maneira: 

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras 
previstas nesta Constituição: 

111 -do Governador do Estado: 

b) a criação de cargo e função públicos da administração direta, 
autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

c) o regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos da 
administração direta, autárquica e fundacional , incluído o provimento 
de cargo, estabilidade e aposentadoria, reforma e transferência de 
militar para a inatividade; 

f) a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da 
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Polícia Civil, da Polfcia Militar e dos demais órgãos da 
Administração pública, respeitada a competência normativa da União". 

Verifica-se, portanto, que não cabe ao parlamentar inaugurar o 
processo legislativo quando se tratar de regras para promoção dos 
policiais civis. Logo, do ponto de vista formal , a proposição analisada 
é incompatível com nosso ordenamento jurídico-constitucional, como 
também o é o Projeto de Lei Complementar n° 37/2003, a ela 
anexado. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar n° 
33/2003. 

Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo 

Moreira - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 434/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei 
n° 434/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 
2.009/98, dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das 
leis. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 3/4/2003, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão e à de Administração Pública, para 
parecer. 

Cabe-nos, agora, examinar a matéria quanto aos aspectos de 
legalidade, constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais vem, desde o ano de 

1997, realizando esforços formais para instituir no Estado uma política 
de orientação da elaboração legislativa e de organização da legislação 
em vigor, com o objetivo de facilitar a todos a consulta , a leitura e a 
interpretação das leis. 

Querendo que o resultado desse trabalho seja consistente e 
duradouro, a Casa investiu, nos últimos anos, em estudos e debates 
específicos sobre técnica legislativa e formas de sistematização de 
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leis. Organizou-se aqui , no ano passado, um semmano nacional 
sobre o tema da consolidação, que resultou na publicação de um 
importante caderno de textos assinados por especialistas na matéria. 

O projeto de lei em análise faz parte dessa iniciativa planejada pela 
Assembléia para melhorar a qualidade de suas leis. Trata-se de uma 
peça que pode ser tomada como guia para uma política geral de 
legislação do Estado, concretizável , evidentemente, em função da 
disposição política dos membros dos Poderes, especialmente os do 
Le_gislativo, em produzir leis claras e úteis à população. 

E necessário, para análise da matéria, reconhecer as três principais 
categorias de normas que compõem o projeto: a de diretrizes de 
redação, a de regras de padronização e a de procedimentos de 
consolidação de leis. A percepção dessa distinção - que, nesses 
termos, inexiste na lei congênere de âmbito federal - serve não 
apenas para compreender o modo como o projeto é estruturado, mas 
também para destacar a singularidade da visão do parlamento mineiro 
quanto à matéria e tornar evidente a autonomia do Estado no que 
tange a sua regulação. 

As normas que, no projeto, tratam da elaboração das leis e , 
particularmente, as que se referem à redação legal, podem ser vistas, 
no seu conjunto, como diretrizes oferecidas ao redator para a 
construção dos textos legislativos, como fórmula de orientação para 
um trabalho altamente especializado com a linguagem. Ora, essa 
didática de redação é resultado de uma experiência peculiar de cada 
órgão parlamentar, a expressão de um modo de fazer único e 
intransferível, que depende das atribuições, do histórico e do 
conhecimento de cada Casa Legislativa. 

Sabe-se que o Estado, no contexto federativo, tem competências 
próprias, leis próprias, espécies normativas próprias, estrutura polftico-
administrativa própria. Ora, não pode, por isso, simplesmente 
reproduzir ou exportar - especialmente em relação à União - formas 
de organizar-se e de legislar que não sejam as mais adequadas à sua 
capacidade e à sua necessidade. 

Assim é que, ao dispor sobre essa matéria, o Estado, por meio de 
sua Assembléia , preenche um espaço importante de sua autonomia 
federativa. 

No que se refere à categoria de normas de padronização das leis, o 
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projeto mantém, em linhas gerais, pela conveniência de integração 
do sistema legal, as mesmas regras adotadas para as leis federais 
pela Lei Complementar Federal n° 95, que, aliás, se deduz terem sido 
extraídas da própria configuração da Constituição da República. 
Tratamos aqui dos padrões gráficos do texto legal, objetivamente 
estabelecidos para o legislador. É importante observar que, ao 
contrário da fórmula apresentada na lei federal, não se pode falar, 
nesse campo, em princípio ou diretriz de técnica legislativa, mas sim 
em mera convenção gráfica, que inclui caracteres e tipos de letras, 
uso de abreviaturas e configuração de texto. 

O último capítulo do projeto é dedicado à consolidação das leis e 
define procedimentos para realizá-la. É evidente que qualquer ação do 
Estado nesse domínio depende de um disciplinamento que atenda às 
suas peculiaridades e aos problemas de sua legislação. 

A matéria é complexa, porque envolve, além dos aspectos jurídicos 
e de técnica legislativa, que compreendem a interpretação, a vigência 
e a revogação das leis, questões de articulação política e de 
administração de recursos humanos e tecnológicos. 

O tema da consolidação foi objeto de debate concentrado em 
seminário acontecido no ano passado nesta Casa, por meio do qual 
se pôde reconhecer, diante da perspectiva contrastante de juristas, 
parlamentares e técnicos, as várias divergências conceituais sobre a 
matéria e sobre o modo como se pode e deve conduzir a organização 
de uma legislação de Estado. 

O projeto concebe a consolidação de leis, em síntese, como a 
sistematização de textos esparsos tratando da mesma matéria, 
podendo resultar em codificação. Determina a criação de grupo 
político governamental para conduzir o trabalho de um grupo técnico 
na elaboração, em etapas, por temas, de anteprojetos a serem 
submetidos ao trâmite parlamentar. 

Estamos de acordo com o autor do projeto em que é interessante 
para o Estado reunir certas leis difusas em textos simplificados. 
Estamos de acordo com ele também no que diz respeito à 
participação conjunta dos Poderes na tarefa e à necessidade de um 
trabalho técnico em cada caso. Mas há certos conceitos e 
procedimentos adotados pelo projeto, fundamentais para a sua 
aplicação, que, a nosso ver, agora favorecidos pelos subsídios que o 
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seminário técnico nos proporcionou, merecem alteração. E foi a 
partir dessa necessidade que entendemos por bem preparar um 
substitutivo ao projeto original , útil também para acertar pormenores 
nos capítulos referentes à elaboração e à alteração das leis. 

Acreditamos que, qualquer que seja o modelo de racionalização de 
leis adotado, é preciso reconhecer a dinâmica do processo legislativo 
e sua agilidade para saber que propostas de simplificação de leis que 
pretendam abarcar toda a legislação existente, num empreendimento 
totalizador, são inviáveis, senão inúteis. Note-se, a propósito, que 
nenhum dos projetos de consolidação encaminhados pelo Governo 
Federal ao Congresso Nacional foi ainda convertido em lei. A 
diversidade temática da legislação, com graus variados de 
complexidade, leva à necessidade de soluções distintas para cada 
caso, o que supõe uma articulação mais aberta do plano de 
consolidação, adaptável ao campo específico de leis de que se esteja 
tratando. Deve-se ainda observar que, antes de qualquer tentativa de 
unificar leis, é preciso conhecê-las, ter acesso a elas e mantê-las 
atualizadas, tarefa que o Estado ainda não conseguiu completar, mas 
que, concluída, talvez resolvesse boa parte dos problemas de 
consulta da legislação. Nesse aspecto, há de se considerar que os 
recursos da tecnologia de informação podem ser muito úteis ao 
trabalho de ordenação de leis, e a construção de ' um banco atualizado 
das leis estaduais, acessível à população pela Internet, precederia as 
iniciativas de sistematização. 

O projeto de lei em exame não incorporou em seu texto a previsão 
de um banco virtual de leis, o que, a nosso ver, deve ser o principal 
foco do investimento do Estado. Banco completo, contendo o texto 
atualizado das leis e também o das leis originais, imediatamente 
acessíveis pelo cidadão, sem risco de ocultamente de alterações 
expressas, a exemplo do que já ocorre hoje com o texto da 
Constituição do Estado na página da Assembléia na Internet. Tal 
tarefa, empreendida em conjunto pelos Poderes, aos poucos, 
consistiria já, ela própria, em uma consolidação de leis, e é isso o que 
estamos propondo em nosso substitutivo. 

A sistematização, em texto único, de leis esparsas versando sobre 
matéria determinada é apresentada, em nosso substitutivo, como uma 
operação realizável diante de uma demanda concreta, sujeita a 
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análise técnica de viabilidade, de acordo com as conveniências do 
Estado, e não como uma estratégia de exaurir o ordenamento. 

Sistematizar textos é procedimento que vai além de sua mera 
consolidação, porque supõe fusão de dispositivos, supressão deles, 
deslocamentos, interpretação de normas. Mesmo que a operação 
queira preservar o conteúdo normativo das disposições, jamais essa 
garantia pode ser dada, porque - quem lida com textos sabe como 
isso é verdade - alterar palavras é alterar as possibilidades de sua 
interpretação. Configura, assim, um paradoxo - para o qual parece a 
doutrina não atentar - chamar de consolidação o procedimento que 
quer sistematizar leis difusas sem, no entanto, alterar o seu sentido. É 
exatamente por esse motivo que os textos resultantes do trabalho de 
sistematização transformam-se, segundo a nossa proposta, em 
anteprojetos a serem submetidos à apreciação parlamentar, sem 
receberem o nome de consolidação. 

Façamos, por fim, menção ao fato de que chegou a esta Casa 
proposta de emenda à Constituição do Governador do Estado 
prevendo a necessidade de lei complementar para tratar da matéria 
que examinamos. A tramitação da proposta governamental em nada 
obsta a aprovação do projeto, que poderá converter-se em estatuto 
complementar já como lei, ou ainda como projeto, observada a 
exigência de quórum qualificado após a promulgação da emenda, se 
for o caso. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela legalidade, pela 

constitucionalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no 434/2003 
na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Weliton Prado - Gilberto 

Abramo - Leonídio Bouças - Leonardo Moreira. 
SUBSTITUTIVO No 1 

Dispõe sobre a elaboração, a alteração, a consolidação e a 
sistematização das leis do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 
Art. 1 o - A elaboração, a alteração, a consolidação e a 
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sistematização das leis do Estado obedecerão ao disposto nesta 
lei. 

Parágrafo único- As disposições desta lei aplicam-se, ainda, no que 
couber às resoluções da Assembléia Legislativa, bem como aos 
decretos e aos demais atos regulamentares expedidos por órgão de 
qualquer dos Poderes do Estado. 

Art. 2° - As leis, ordinárias, complementares ou delegadas, terão 
numeração seqüencial, correspondente à respectiva série iniciada no 
ano de 1947. 

CAPÍTULO 11 
Da Elaboração das Leis 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 3° - Na elaboração da lei , serão observados os seguintes 
princípios: 

I - cada lei tratará de um único objeto, não sendo admitida matéria a 
ele não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão; 

11 - a lei tratará de seu objeto de forma completa, de modo a evitar 
lacunas que dificultem a sua aplicação, ressalvada a disciplina própria 
de decreto; 

111 - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão 
específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da 
área respectiva; 

IV - o mesmo objeto não poderá ser disciplinado por mais de uma 
lei, exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei 
considerada básica, vinculando-se a ela por remissão expressa; 

V - o início da vigência da lei será indicado de forma expressa, 
garantindo-se, quando se fizer necessário, prazo para que dela se 
tenha amplo conhecimento; 

VI - a cláusula de revogação só será usada para indicar revogação 
expressa de lei ou dispositivo determinado. 

Seção 11 
Da Estruturação 

Art. 4° - São partes constitutivas da lei o cabeçalho, o texto 
normativo e o fecho. 

§ 1 o - O cabeçalho, destinado à identificação da lei, conterá: 
I - a epígrafe, que indicará a espécie normativa, o respectivo número 
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e a data de promulgação da lei; 

11 - a ementa, que descreverá sucintamente o objeto da lei ; 
111 - o preâmbulo, que enunciará a sanção ou a promulgação da lei 

pela autoridade competente, bem como o fundamento legal do ato, 
quando necessário. 

§ 2° - O texto normativo conterá os artigos da lei, os quais serão 
ordenados com a observância dos seguintes preceitos: 

I- os artigos iniciais fixarão o objeto e o âmbito de aplicação da lei e, 
quando houver, os princípios e as diretrizes reguladores da matéria; 

11 - na seqüência dos artigos iniciais, serão estabelecidas as 
disposições permanentes correspondentes ao objeto da lei; 

111 - os artigos finais conterão as normas relativas à implementação 
das disposições permanentes, as de caráter geral ou transitório e as 
de vigência e revogação, quando houver. 

§ 3° - O fecho conterá a data da lei e a assinatura da autoridade que 
a promulgou. 

Seção 111 
Da Articulação 

Art. 5° - A articulação e a divisão do texto normativo se farão de 
acordo com a natureza, a extensão e a complexidade da matéria, 
observadas a unidade do critério adotado e a compatibilidade entre os 
preceitos instituídos. 

Art. 6° - O artigo é a unidade básica de estruturação do texto legal. 
Parágrafo único - Cada artigo tratará de um único assunto, podendo 

desdobrar-se em parágrafos, incisos, alíneas e itens, observado o 
seguinte: 

I - o parágrafo constitui dispositivo próprio para ressalva, extensão 
ou complemento de preceito enunciado no artigo; 

11 - os incisos, as alíneas e os itens constituem dispositivos de 
enumeração, articulados da seguinte forma: 

a) os incisos se vinculam a "caput'' de artigo ou a parágrafo; 
b) as alíneas se vinculam a inciso; 
c) os itens se vinculam a alínea. 
Art. r - A articulação do texto normativo se fará com a observância 

do seguinte: 
I -o agrupamento de artigos constituirá o capítulo; o capítulo poderá 

dividir-se em seções, e estas, em subseções; 
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11 - o agrupamento de capítulos constituirá o título; o de títulos, o 

livro, e o de livros, a parte. 
Parágrafo único - Os agrupamentos previstos nos incisos deste 

artigo poderão constituir disposições preliminares, gerais, transitórias 
ou finais, conforme necessário. 

Seção IV 
Da Redação 

Art. ao - A redação do texto legal buscará a clareza e a precisão. 
Art. go - São atributos do texto legal a concisão, a simplicidade, a 

uniformidade e a imperatividade, devendo-se observar, para sua 
obtenção, as seguintes diretrizes: 

I - no que se refere à concisão: 
a) usar frases e períodos sucintos, evitando construções 

explicativas, justificativas ou exemplificativas; 
b) evitar o emprego de adjetivos e advérbios dispensáveis; 
11 - no que se refere à simplicidade: 
a) dar preferência às orações na ordem direta; 
b) dar preferência às orações e expressões na forma positiva; 
c) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo 

quando for necessário o emprego de nomenclatura técnica própria da 
área sobre a qual se esteja legislando; 

111 - no que se refere à uniformidade: 
a) expressar a mesma idéia, quando repetida no texto, por meio das 

mesmas palavras, evitando o emprego de sinônimos; 
b) empregar palavras e expressões que tenham o mesmo sentido na 

maior parte do território estadual, evitando o uso de termos locais ou 
regionais; 

c) buscar a uniformidade do tempo e do modo verbais; 
d) buscar o paralelismo entre as disposições dos incisos, das 

alíneas e dos itens constantes da mesma enumeração; 
e) evitar o emprego de palavra, expressão ou construção que confira 

ambigüidade ao texto; 
IV - no que se refere à imperatividade: 
a) dar preferência ao presente do indicativo e ao futuro do presente 

do indicativo; 
b) evitar o uso de expressão que denote obrigatoriedade com 

propósito meramente enfático . 
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Art. 1 O - A reprodução de dispositivo da Constituição da 

República ou da Constituição do Estado em lei estadual somente se 
fará para garantir a coesão do texto legal e a sua integração ao 
ordenamento. 

Art. 11 - A remissão, na lei , a dispositivo de outro ato normativo 
incluirá, sempre que possível, a explicitação do conteúdo do preceito 
referido. 

Seção V 
Da Padronização 

Art. 12 - Serão adotados no texto legal os seguintes padrões 
gráficos: 

I - a epígrafe da lei será grafada em caracteres maiúsculos; 
11 - a ementa será alinhada à direita, sem parágrafo; 
111 - os artigos serão indicados pela abreviatura "Art.", seguida de 

numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste; 
IV - os parágrafos serão indicados pelo sinal "§", seguido de 

numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, 
no caso de haver apenas um parágrafo, a expressão "Parágrafo 
único"; 

V - os incisos serão representados por algarismos romanos; as 
alíneas, por letras minúsculas; os itens, por algarismos arábicos; 

VI - os capítulos, títulos, livros e as partes serão epigrafados em 
caracteres maiúsculos e identificados por algarismos romanos, sendo 
as subdivisões em partes expressas em numeral ordinal , por extenso; 

VIl - as subseções e seções serão epigrafadas em caracteres 
minúsculos, com iniciais maiúsculas e recurso de realce, e 
identificadas por algarismos romanos; 

VIII - os numerais serão grafados por extenso, sendo que as 
unidades de medida e as monetárias serão grafadas na forma 
numérica, seguida da forma por extenso entre parênteses; 

IX - a primeira referência a sigla no texto da lei será antecedida da 
explicitação do nome que ela designa. 

CAPÍTULO 111 
Da Alteração das Leis 

Art. 13 - A alteração de lei poderá ser feita mediante: 
I - atribuição de nova redação a dispositivos; 
11 -acréscimo de dispositivos; 
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111 -revogação de dispositivos. 
Art. 14 - Quando a complexidade da alteração o exigir, será dada 

nova redação a todo o texto, revogando-se integralmente a lei 
modificada. 

Art. 15 - É vedado modificar a numeração de artigos da lei alterada, 
bem como de seções, subseções, capítulos, títulos, livros e partes. 

§ 1 o - No caso de acréscimo entre dois artigos, será utilizado o 
número do artigo anterior, seguido de letra maiúscula, observada a 
ordem alfabética na seqüência dos acréscimos ao mesmo artigo. 

§ 2° - Quando o acréscimo for feito antes do artigo inicial de 
subdivisão da lei, será utilizado o número desse artigo, seguido da 
letra, na ordem prevista no parágrafo anterior. 

Art. 16 - É vedado o aproveitamento de número ou de letra de 
dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça do Estado ou cuja 
execução tenha sido suspensa pela Assembléia Legislativa, nos 
termos do inciso XXIX do art. 62 da Constituição do Estado. 

Parágrafo único - Nas publicações da lei alterada,· o número de 
dispositivo que se encontre em um dos casos previstos no "caput" 
deste artigo será seguido da expressão que designe a situação 
correspondente. 

CAPÍTULO IV 
Da Consolidação e da Sistematização das Leis 

Art. 17 - Os Poderes Executivo e Legislativo promoverão, mediante 
cooperação mútua, a consolidação e a sistematização das leis 
estaduais, com o objetivo de facilitar a sua consulta, leitura e 
interpretação. 

§ 1 o - A consolidação será feita por meio da manutenção de banco 
atualizado de legislação estadual. 

§ 2° - A sistematização consistirá na reunião, em texto único, de leis 
esparsas versando sobre a mesma matéria, podendo resultar em 
codificação. 

Art. 18 - A Assembléia Legislativa e o Poder Executivo manterão, 
mediante convênio, para fins de consolidação, banco informatizado 
das leis estaduais, permanentemente atualizado, acessível à 
população por meio da Internet. 

§ 1 o - O banco conterá, nos termos a serem definidos em 
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regulamento próprio: 

I - o texto atualizado da Constituição do Estado e das leis estaduais; 
11 - o texto original das leis alteradas; 
111 - as notas, remissões e informações úteis ao entendimento da 

legislação. 
§ 2° - A atualização dos textos das leis estaduais no banco de que 

trata este artigo se fará mediante a incorporação de alterações 
expressas determinadas por lei nova ou em função de decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal relativa a ação direta de 
inconstitucional idade. 

Art. 19 - O Governador do Estado e o Presidente da Assembléia 
Legislativa designarão grupo coordenador das ações destinadas à 
sistematização das leis, composto por um representante de cada um 
dos respectivos Poderes, ao qual caberá: 

I - receber proposta de sistematização feita por órgão ou entidade 
estadual ou por associação civil ; 

11 - selecionar matérias a serem objeto de sistematização; 
111 -constituir grupo de trabalho para, após proceder a estudo técnico 

preliminar, elaborar anteprojeto de lei de sistematização sobre matéria 
determinada. 

§ 1 o - O grupo de trabalho a que se refere este artigo será composto 
por servidores ou consultores dos Poderes, podendo a sua 
coordenação ser atribuída a servidor ou a agente político do Estado. 

§ 2°- O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso 111 conterá: 
I - o texto dos dispositivos examinados; 
11 - a indicação sobre a situação de vigência ou de revogação 

expressa ou tácita dos dispositivos, com menção do dispositivo 
constitucional ou legal revogatório; 

111- conclusão fundamentada sobre a viabilidade e a necessidade de 
se proceder à sistematização da matéria; 

IV - a recomendação, quando for o caso, de preparação de 
coletânea temática da matéria, para publicação. 

§ 3° - Se o estudo técnico preliminar concluir pela sistematização, o 
grupo de trabalho elaborará o respectivo anteprojeto no prazo definido 
em ato administrativo. 

§ 4° - Concluído o trabalho a que se refere o parágrafo anterior, o 
grupo de trabalho encaminhará, por intermédio do grupo coordenador 
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a que se refere o "caput" deste artigo, o anteprojeto de lei de 
sistematização ou, quando for o caso, de codificação, ao Chefe do 
Poder Executivo ou ao do Poder Legislativo, conforme sejam as 
matérias de iniciativa, respectivamente, do Governador do Estado ou 
de Deputado ou comissão da Assembléia Legislativa. 

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 691 /2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n° 
691 /2003 visa a proibir "a criação de novos cursos médicos e a 
ampliação de vagas nos cursos já existentes, nos próximos dez anos". 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 10/5/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. Vem a matéria preliminarmente 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. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame visa a proibir a abertura de novos cursos 

de Medicina e a vedar a ampliação do número de vagas nos já 
existentes. 

Alega o autor, na justificação do projeto, que o grande crescimento 
do número de instituições de ensino superior e de novos cursos de 
Medicina tem implicado a necessidade de o poder público estabelecer 
formas de controle da qualidade do ensino que é oferecido. Afirma, 
ainda, que muitos cursos novos são de má qualidade, comprometendo 
a formação profissional, e que existe distribuição desigual de médicos 
em Minas Gerais, havendo concentração nos centros urbanos, em 
detrimento das regiões mais pobres. 

Desde já, ressalte-se que comungamos com a preocupação do autor 
do projeto, no que tange à qualidade do ensino superior, em especial 
de Medicina, em virtude do significado que a profissão de médico tem 
para a qualidade de vida e o bem-estar da população; contudo não 
vislumbramos a existência de nexo entre a norma proposta e sua 
justificação, porque a vedação da abertura de novos cursos não 
assegura a qualidade dos já existentes. Ao contrário disso, a 
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concorrência e a diversidade de experiências pedagógicas criam 
um ambiente social favorável à melhoria do ensino, uma vez que os 
estudantes procurarão as melhores escolas, que, por sua vez, terão 
de aperfeiçoar suas propostas de ensino para continuar atraindo 
interessados. 

Evidentemente, deve-se exigir do poder público a realização de 
rigorosa avaliação da qualidade do ensino oferecido. Confira-se, 
nesse sentido, o disposto no art. 209 da Constituição da República: 

"Art. 209 - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as 
seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
11- autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público". 
Esse artigo do texto constitucional revela que não se pode fechar as 

portas do ensino à iniciativa privada, desde que cumpridas as normas 
gerais da educação nacional e submetido o curso à avaliação da 
qualidade do ensino oferecido. Cumpre-nos ressaltar, mais uma vez, 
que o problema da qualidade do ensino não se resolve vedando a 
ampliação de sua oferta, mas implementando uma avaliação rigorosa. 

Saliente-se, também, que o processo de criação de cursos de 
Medicina passa pela avaliação do Conselho Nacional de Medicina, 
nos termos do art. 27 do Decreto no 3.860, de 2001 , "in verbis": 

"Art. 27 - A criação de cursos de graduação em medicina, em 
odontologia e em psicologia, por universidades e demais instituições 
de ensino superior, deverá ser submetida à manifestação do Conselho 
Nacional de Saúde". 

Norma idêntica consta no art. 12 da Resolução no 417, de 1997, do 
Conselho Estadual de Educação, destinada às instituições vinculadas 
ao sistema estadual de ensino. Dessa forma, o Conselho Nacional de 
Saúde desempenha o papel institucional de fiscalizar a qualidade das 
propostas de abertura de novos cursos de Medicina. 

A proposição em exame fere, portanto, o dispositivo constitucional 
transcrito, que assegura à iniciativa privada liberdade para atuar na 
área de ensino, bem como normas gerais federais que disciplinam a 
matéria. 

Se a proposta legislativa em exame não é o caminho adequado para 
solucionar os problemas apresentados pelo autor na justificação do 
projeto, isso não significa que esta Casa está de mãos atadas. Deve, 
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por exemplo, fiscalizar o desempenho do órgão estadual 
competente para avaliar a qualidade dos cursos oferecidos pelas 
instituições de ensino superior vinculadas ao sistema estadual; tal 
medida, contudo, não é objeto desta Comissão. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 691 /2003. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado - Gilberto Abramo - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 819/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe 
torna obrigatória a entrega do "Manual do Preso" a todos os 
condenados que ingressarem no Sistema Penitenciário Estadual de 
Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/6/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Compete a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a 
constitucionalidade e a legalidade da matéria, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob comento tem por objetivo tornar obrigatória a 

entrega ao preso que ingressa no sistema penitenciário estadual de 
publicação denominada "Manual do Preso". Nos termos da proposta, o 
manual seria entregue a todos os condenados, com sentença 
transitada em julgado ou não, mediante recibo. Sua elaboração e 
distribuição ficariam a cargo da Secretaria de Estado da Defesa 
Social. 

A proposição em exame possui finalidade vinculada a princípios e 
regras estabelecidos em nossa ordem jurídico-constitucional, no que 
se refere ao respeito à dignidade da pessoa humana e ao tratamento 
que deve ser oferecido aos encarcerados pelo Estado; peca, contudo, 
quanto à forma e quanto à matéria. 

Formalmente, o projeto viola o princípio da repartição funcional entre 
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os três Poderes do Estado. É que, segundo o mecanismo de freios 
e contrapesos disposto na Constituição da República, cabe apenas ao 
Poder Executivo a iniciativa de proposição que trate de sua 
organização ou de atribuição de funções a seus órgãos. 

A proposta em exame cuida, fundamentalmente, de impor à 
Secretaria de Estado da Defesa Social a elaboração, a atualização e a 
distribuição de manual que, entre outros conteúdos, abordará os 
direitos e deveres básicos do preso previstos na Constituição e nas 
leis. É, evidentemente, violadora da regra de iniciativa. 

Percebe-se, ademais, que a regra que se pretende editar incide 
sobre mera rotina administrativa, atividade típica do Poder Executivo, 
que deve seguir às disposições gerais e abstratas das leis, que, neste 
caso, são as leis, estadual e federal , de execuções penais. 

Do ponto de vista material também observamos óbices à tramitação 
do projeto de lei nesta Casa. As leis sobre execuções penais já 
contemplam o objeto do projeto de lei em análise. 

A Lei no 11.404, de 1994, em seu art. 195, assegura ao preso os 
direitos ao tratamento reeducativo, à instrução, à profissionalização, 
ao trabalho remunerado, à seguridade social, à assistência material , à 
saúde, à assistência social , à assistência jurídica, à comunicação com 
o mundo exterior, à visita de advogado, ao acesso aos meios de 
comunicação social e à entrevista regular com o Diretor da unidade 
prisional, entre outros. 

A mesma lei contém as seguintes disposições: 
"Art. 113 - O sentenciado será informado sobre a legislação 

pertinente e sobre o regime interno do estabelecimento. 
Art. 114 - O sentenciado tem o direito de informar sua situação ao 

Juiz e ao seu advogado ou à pessoa por ele indicada. 
Art. 115 - O preso provisório será informado de seus direitos, 

assegurada a comunicação com a família e com seu defensor e o 
respeito ao princípio da presunção de inocência". 

A Lei Federal no 7.21 O, de 1984, estatui , no art. 41 , que ao preso são 
garantidos os direitos de assistência jurídica e material , bem como a 
saúde, educação, alimentação, vestuário, trabalho remunerado, 
previdência, pecúlio, descanso e recreação, contato com o mundo 
exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros 
meios de informação, igualdade de tratamento, além de entrevista 
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pessoal e reservada com o advogado, audiência especial com o 
Diretor do estabelecimento e atestado de pena a cumprir, emitido 
anualmente pela autoridade judiciária competente. 

Há, também, normas expressas que atribuem a órgãos como o 
patronato e os diversos conselhos o dever de orientar o preso. 

Em 2002 funcionou nesta Assembléia a CPI do sistema prisional , 
cujo resultado complementou outros importantes trabalhos 
desenvolvidos nesta Casa, notadamente o de outra CPI realizada em 
1997. No relatório final produzido pela mencionada Comissão se 
constatou que a legislação atual é boa, mas não é obedecida, e que 
os "órgãos não vêm desenvolvendo suas atribuições da forma como 
reza a lei" (Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 
Dias, Apurar o Funcionamento do Sistema Prisional do Município de 
Ribeirão das Neves e Outros Municípios, Verificando a Possível 
Participação do Poder Público, com Grupos Criminosos Organizados, 
no Esquema de Facilitação de Fugas, Tráfico de Droga, Liberdade e 
Soltura Extralegal. "Relatório Final". Belo Horizonte: ALEMG, 2002}. 

Em pareceres recentes esta Comissão se manifestou assim: 
"( ... ) a farta legislação que existe sobre a matéria ( ... ) é de boa 

qualidade, mas de pouca aplicação. De fato, apesar de o trabalho ser 
obrigatório nas penitenciárias, muitos recuperandos não trabalham, 
muitas vezes por falta de oferta de trabalho. Tal problema, entretanto, 
não se resolve editando-se mais uma lei sobre a matéria, e sim por 
meio de ações políticas" (Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei n° 
671 /2003. Comissão de Constituição e Justiça. Relator: Deputado 
Ermano Batista. Publicado no "Diário do Legislativo" de 14/6/2003). 

"Rememorando o trabalho realizado pela CPI encerrada há menos 
de seis meses, recordamos que essa Comissão, após exaustivo 
trabalho, não recomendou a edição de nenhuma lei adicional às já 
existentes. Antes, percebeu que há uma legislação de qualidade que 
precisa ser colocada em prática" (Parecer para o 1 o Turno do Projeto 
de Lei no 11 /2003. Comissão de Constituição e Justiça. Relator: 
Deputado Bonifácio Mourão. Publicado no "Diário do Legislativo" de 
14/3/2003}. 

Nos termos da legislação em vigor, nada impede que o Poder 
Executivo confeccione e entregue aos sentenciados um manual de 
direitos e deveres. Trata-se de atividade que será realizada se a 
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administração julgar conveniente; indeclinável é, todavia, a 
obrigação de o Estado garantir ao preso o direito à plena informação. 
E, em termos de adequação ao sistema jurídico, o atual texto que 
assegura esse direito do preso revela-se mais preciso. Como já existe 
no sistema jurídico norma que melhor atende ao escopo da 
proposição, esta se torna antijurídica. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 819/2003. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Weliton 

Prado - Leonardo Moreira - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 831 /2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Bittar, o Projeto de Lei no 831 /2003 
dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão da matéria Educação 
Fiscal nos currículos do ensino médio das escolas estaduais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/6/2003, a matéria foi 
distribuída a esta Comissão e à de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia, para receber parecer. 

Nos termos do art. 102, 111 , "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno, 
cabe-nos examinar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em análise obriga as escolas da rede pública estadual 

a incluir, no currículo do ensino médio, a disciplina Educação Fiscal, 
com o intuito de passar aos alunos noções básicas sobre a 
importância de pagar os tributos e de avaliar sua utilização. 

No que toca à competência do Estado membro 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 legislar sobre educação, cultura e ensino. 

Dessa forma, faz-se necessário distinguir duas modalidades básicas 
de lei educacional: aquelas que estabelecem diretrizes gerais para a 
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educação nacional - e que são de domínio exclusivo da União - e 
as que dispõem suplementarmente sobre educação, cultura e ensino, 
que são de competência concorrente entre a União e os Estados. 

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 do ensino 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 
relacionado a educação fiscal no currículo das escolas da rede púbica 
de ensino médio 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 autonomia 
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, verificando-se 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. 

A Emenda no 1, que apresentamos a seguir, tem o objetivo de 
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substituir o termo "matéria" por "conteúdo", para possibilitar que o 
conteúdo relativo à educação fiscal possa ser ministrado por 
professores em exercício, sem haver a necessidade de contratar 
profissionais especializados, o que iria gerar aumento de despesa. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 831 /2003 com a Emenda no 1, a 
seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Substitua-se no art. 1 o o termo "matéria" por "conteúdo". 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças- Leonardo Moreira- Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 837/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

A proposição em tela, do Governador do Estado, enviada a esta 
Casa por intermédio da Mensagem n° 74/2003, tem por objetivo 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o 
imóvel que especifica. 

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, foi considerada jurídica, constitucional e legal tal como 
apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão 
colegiado emitir parecer sobre a matéria, atendo-se aos lindes 
estabelecidos no art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel a que se refere a proposição é constituído por terreno com 

área de 1 0.000m2 , onde funciona a Escola Municipal de Perobas, cuja 
legitimidade se deu, temporariamente, mediante contrato de cessão 
de uso. 

A medida proposta está determinada pela Lei Federal no 4.320, de 
17/3/64, que estabelece as normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos municípios e do Distrito Federal , cujo § 2° do seu art. 
105 estatui que a movimentação dos valores componentes do ativo 
permanente do Estado por venda ou doação deve ser realizada 
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somente se houver autorização explícita do Legislativo. 

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos 
ponderar que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona 
aumento da despesa, nem incremento de receita nas contas públicas, 
não causando, portanto, impacto no orçamento do Estado. Assim, 
embora o negócio em causa represente redução do ativo permanente 
do balanço patrimonial do Estado, não encontramos óbice financeiro-
orçamentário para a medida inserta no projeto de lei em análise. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

837/2003, no 1° turno. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Jayro Lessa -

José Henrique - Doutor Viana - Chico Simões - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 930/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, 
tem como objetivo tornar obrigatória a colocação de placas 
informativas referentes ao valor do "couvert" artístico e do ingresso em 
casa noturnas que explorem musica ao vivo ou eletrônica e dar outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/8/2003, foi o projeto 
distribuído preliminarmente a esta Comissão para receber parecer 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela busca evitar constrangimentos para os 

consumidores que freqüentem estabelecimentos comerciais que 
cobram "couvert" artístico ou ingresso pela apresentação de 
espetáculo de música ao vivo ou mecânica. Em tais hipóteses, como 
medida preventiva, o projeto prevê a obrigatoriedade de se colocar, na 
parte externa do estabelecimento, uma placa - nas medidas que 
menciona - na qual seja informado de forma clara e objetiva o preço 
do serviço, para que o consumidor não seja surpreendido no momento 
da apresentação da conta . 
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A medida está em sintonia com o Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor- Lei Federal no 8.078, de 11 /9/90 -, que, em seus arts. 
6° e 30, assegura o direito do usuário à informação prévia sobre o 
preço do serviço que irá contratar. 

Informar, neste caso, significa apresentar, especificar, prevenir, etc. 
No âmbito do Código do Consumidor, o direito à correta informação 
corresponde à espinha dorsal de todo o sistema de proteção lá 
disposto. Por outro lado, atendendo-se ao princípio da boa-fé, que 
deve nortear as relações contratuais, recomenda-se sejam prestadas 
previamente todas as informações possíveis aos consumidores 
potenciais dos serviços oferecidos pelo estabelecimento comercial. 

A simples inserção no cardápio dos preços cobrados a título de 
"couvert" artístico, por exemplo, não é suficiente para atender ao que 
dispõe o Código do Consumidor e às pretensões do projeto em 
análise, já que não impede que o consumidor seja desagradavelmente 
surpreendido no momento de pagar a conta. É imprescindível 
esclarecê-lo antes que ele entre no estabelecimento. 

A proposição, entretanto, apresenta incorreções de ordem técnica, 
razão pela qual apresentamos, na conclusão do nosso parecer, o 
Substitutivo no 1 . 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 930/2003 na 
forma do seguinte Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Torna obrigatória a colocação de placa contendo o valor do "couvert'' 

artístico e do ingresso de entrada em estabelecimento comercial que 
menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam os estabelecimentos comerciais que cobram dos 

consumidores "couvert" artístico pela apresentação de espetáculo de 
música ao vivo ou ingresso de entrada em caso de música mecânica 
obrigados a informar o valor desses serviços. 

Parágrafo único - As informações de que trata o "caput" deverão 
constar em placa específica, instalada em local de fácil acesso na 
parte externa do estabelecimento, com no mínimo 15cm (quinze 
centímetros) de altura por 30cm (trinta centímetros) de largura, com 
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letras escritas com tinta preta em fundo branco. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Federal n° 8 .078, de 11 de 
setembro de 1990. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Ângelo, relator - Leonardo 

Moreira - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 931 /2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Moreira, tem como 
objetivo impedir a cobrança da denominada consumação mínima por 
parte dos estabelecimentos comerciais que menciona e dá outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 8/8/2003, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme 
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Depreende-se da leitura do projeto em apreço que o seu objetivo 

maior é proteger o consumidor contra a cobrança de consumação 
mínima em bares, restaurantes e estabelecimentos do gênero; que 
utilizam esse antigo método a fim de auferir lucro. A questão é por 
demais polêmica, uma vez que envolve discussão acerca dos 
princípios que norteiam a livre iniciativa, conforme os ditames da Carta 
Política em vigor no País. 

A Constituição Federal de 1988 dedica todo um capítulo aos 
princípios gerais da atividade econômica. Nesse é consagrada a livre 
iniciativa, alicerce do regime capitalista, ao lado da propriedade 
privada e da livre concorrência. 

Não obstante, a Constituição determina seja assegurada a todos 
uma existência digna, conforme os ditames da justiça social , 
observados os princípios da função social da propriedade, da defesa 
do consumidor e do meio ambiente, da redução das desigualdades 
regionais e sociais, bem como a busca do pleno emprego e o 
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tratamento diferenciado das empresas de pequeno porte. Percebe-
se a preocupação da Carta Magna em assegurar a livre iniciativa, 
sem, contudo, permitir que os excessos do liberalismo tolham os 
direitos do consumidor, por ela garantidos. 

Nas hipóteses em que há intervenção indireta do Estado na 
economia, a validade da intervenção está condicionada à observância 
dos dispositivos constitucionais pertinentes, notadamente daqueles 
relacionados nos arts. 170 a 17 4. É importante ressaltar que a maior 
parte dessas intervenções "reguladoras" tem como razão de ser a 
conservação do próprio regime de livre iniciativa. 

A proibição pura e simples de determinada prática ou de 
determinado modo de exercer a atividade econômica não encontra 
amparo na Constituição Federal e vai de encontro à garantia da livre 
iniciativa, conforme anteriormente decidiu o Supremo Tribunal 
Federal : 

"Recurso Extraordinário. Artigo 1 o da Lei N° 6.545/91 , do Município 
de Campinas. Limitação geográfica à instalação de drogarias. 
Inconstitucionalidade. 

1. A limitação geográfica à instalação de drogarias cerceia o 
exercício da livre concorrência, que é uma manifestação do princípio 
constitucional da liberdade de iniciativa econômica privada (CF/88, 
artigo 170, inciso IV e § único c/c o artigo 173, § 4°). 

2 . O desenvolvimento do poder econômico privado, fundado 
especialmente na concentração de empresas, é fator de limitação à 
própria iniciativa privada à medida que impede ou dificulta a expansão 
das pequenas iniciativas econômicas. 

3. Inconstitucionalidade do artigo 1° da Lei no 6.545/91 , do Município 
de Campinas, declarada pelo Plenário desta Corte. Recurso 
extraordinário conhecido, porém não provido". 

E nem poderia ser diferente. A possibilidade de intervenção do 
Estado na economia não pode sobrepor-se, de forma absoluta, a 
princípios outros consagrados na Carta Magna, nem pode ser 
exercida de forma arbitrária. Como lembra Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho, "nesta regulação não pode ele [O Estado) renegar o sistema e 
assim usar de instrumentos contrários à índole da própria economia 
de mercado. Tal atuação regulatória deve também pesar sobre as 
grandes linhas da economia, e não revestir-se de um caráter punctual" 
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("Comentário à Constituição Brasileira de 1988", São Paulo, 
Saraiva, 4° vol. , pág. 15). 

No caso em análise, inúmeros princípios constitucionais não são 
observados. O Projeto de Lei no 931 /2003 apenas suposta e 
aparentemente observa o princípio da defesa do consumidor, por via 
da proibição da cobrança de consumação mínima. A medida sugerida 
dá a falsa idéia de que o art. 39 do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor, que condena a chamada "venda casada", proíbe tal 
prática. Não é esse o caso, entretanto. A consumação mínima é 
adotada por estabelecimentos como meio de praticarem seu preço, e 
este pode ser determinado livremente pelo estabelecimento. De 
qualquer forma, o consumidor, por força do que dispõe o art. 6° do 
referido Código, não pode ser enganado por falta de informação. A 
informação da cobrança de consumação mínima deve ser redigida de 
forma clara e objetiva e figurar em local de fácil visualização, na área 
externa do estabelecimento. Assim sendo, evita-se o efeito surpresa. 

Não há nenhuma dúvida de que uma lei proibindo a cobrança de 
consumação mínima por parte de bares, restaurantes, casas noturnas 
e congêneres, em sendo estabelecimentos privados, iria tolher a livre 
iniciativa, que, como assevera José Afonso da Silva, "envolve a 
liberdade de indústria e comércio ou a liberdade de empresa e a 
liberdade de contrato." ("Curso de Direito Constitucional Positivo", 15a 
ed., São Paulo, Malheiros, 1998, p. 759.) 

Como forma de compatibilizar o projeto apresentado com o texto 
constitucional vigente, sugerimos, na conclusão deste parecer, o 
Substitutivo no 1 . 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de 
forma do seguinte Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 

pela juridicidade, 
Lei no 931 /2003 na 

Obriga os estabelecimentos comerciais a informar ao consumidor a 
cobrança de consumação mínima. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam os estabelecimentos comerciais que cobram 

consumação mínima obrigados a informar ao consumidor o valor 
desta. 
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Parágrafo único - A informação de que trata o "caput" deste artigo 

deverá ser claramente redigida e constar em placa afixada na área 
externa do estabelecimento, em local de fácil visualização. 

Art. 2° - O não-cumprimento do que dispõe o art. 1 o desta lei 
desobriga o consumidor do pagamento da consumação mínima, 
cabendo-lhe pagar somente os produtos consumidos, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades de que trata a Lei Federal no 8.078, de 11 
de setembro de 1990. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Ângelo, relator - Weliton 

Prado- Leonardo Moreira- Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 932/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n° 
932/2003 visa a proibir que as empresas prestadoras de serviços de 
água, luz e telefone suspendam os serviços oferecidos a residências 
nos feriados, finais de semana e dias úteis que os antecedem, por 
falta de pagamento de contas. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/8/2003, o projeto foi 
distribuído a esta Comissão e às de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer. 

Cabe-nos examinar a matéria quanto a sua juridicidade, 
constitucional idade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto em exame visa a proibir que as empresas prestadoras de 

serviços de telefone, água e luz suspendam a prestação dos seus 
respectivos serviços no final de semana, nos feriados e nos dias úteis 
que os antecedem. 

Ressalte-se que tramitou nesta Casa o Projeto de Lei no 1.497/2001 
versando sobre a mesma matéria. Tal proposição obteve parecer 
favorável nesta e nas demais Comissões, sendo, não obstante, vetada 
pelo Governador. O veto foi mantido pela Casa. Seguimos o 
entendimento adotado por esta Comissão na legislatura passada 
sobre a mesma matéria, divergindo em um ponto específico, como 
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apontado adiante. 

A proposta é meritória, na medida em que busca resguardar valores 
previstos em nossa ordem constitucional, preservando os dias 
reservados ao descanso, ao lazer e à família dos aborrecimentos e 
inconvenientes decorrentes da interrupção de serviços públicos 
essenciais. O lazer é reconhecido como um direito social no art. 6° da 
Constituição Federal, a qual, no art. 226, reconhece a família como 
base da sociedade, assegurando-lhe especial proteção do Estado. 

Tais fundamentos constitucionais devem nortear a análise da 
matéria, embora não tenham, por si sós, condições de assegurar a 
constitucionalidade do projeto, que merece análise mais detida. 

Para os serviços em questão - luz, telefone e água - a Carta Magna 
indica, explícita ou implicitamente, os titulares. 

A titularidade dos serviços públicos referentes à distribuição de 
energia elétrica é da União, nos termos da alínea "b" do inciso XII do 
art. 21 da Constituição Federal. Tendo também competência privativa 
para legislar sobre energia elétrica (art. 22, IV), a União editou a Lei no 
9.427, de 1996, disciplinando o regime de concessões de serviços 
públicos de energia elétrica e instituindo a Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL. No Estado de Minas Gerais, a CEMIG é a 
empresa concessionária, sociedade de economia mista integrante da 
administração indireta. 

A União também detém a titularidade para "explorar, diretamente ou 
mediante autorização, concessão, ou permissão , os serviços de 
telecomunicações", conforme dispõe o inciso XI do art. 21 da 
Constituição Federal. O serviço é regulado pela Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL -, entidade autárquica federal instituída 
pela Lei n° 9.295, de 1996. O contrato de concessão desses serviços 
para a região a que pertence Minas Gerais foi celebrado com a 
empresa privada T elemar. 

O texto constitucional não indica, de forma expressa, o ente 
federativo titular da prestação dos serviços de saneamento básico, 
entre os quais se insere o fornecimento de água. A doutrina, contudo, 
reconhece o município como titular desse serviço, compreendido 
como matéria de interesse predominantemente local. É bem verdade 
que tramita no Congresso Nacional, em regime de urgência, projeto 
de lei transferindo essa titularidade para o Estado. Em Minas Gerais, a 
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COPASA-MG, empresa pública da administração indireta estadual, 
é concessionária desse serviço em diversos municípios. 

A Lei Federal n° 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no 
art. 175 da Constituição Federal , estabelece, no § 3° do art. 6°, que 
não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção 
em situação de emergência ou após prévio aviso, em decorrência do 
inadimplemento do usuário. Ora, o projeto em tela não afronta o 
referido dispositivo. Pretende-se apenas evitar que a suspensão dos 
citados serviços se inicie em dias reservados ao descanso e ao lazer. 

Não resta dúvida de que, no que tange aos serviços públicos 
prestados por entidades da administração indireta, poderá o Estado 
fixar critérios para a suspensão dos serviços, desde que esses 
critérios não se confrontem com normas estabelecidas pelo poder 
concedente, seja no contrato de concessão, seja na regulamentação 
expedida pela agência reguladora ou pelo poder público responsável 
pela matéria. Por certo, não haverá normas que obriguem que se 
façam cortes na prestação dos serviços de energia e água 
precisamente nos finais de semana, porque, afinal , tais regras 
estariam desprovidas de razoabilidade. 

Ademais, a possibilidade de o Estado federado colocar restrições 
aos cortes estriba-se no reconhecimento de que tais serviços 
configuram uma relação de consumo, nos termos do § 2° do art. 3° do 
Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual serviço "é qualquer 
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista". O mesmo 
diploma legal traz o seguinte dispositivo, evidenciando que a 
prestação de serviço público se insere no ramo do direito do 
consumidor: 

"Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, 
concessionárias, permissionárias, ou sob qualquer outra forma de 
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 
eficientes e seguros e, quanto aos essenciais, contrnuos." 

É preciso lembrar que direito do consumidor é matéria de 
competência concorrente, nos termos do inciso VIII do art. 24 da 
Constituição Federal, e que, por conseguinte, o Código de Defesa do 
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Consumidor é norma geral, admitindo-se a sua complementação 
por legislação estadual. 

Cabe indagar se o Estado, ao suplementar a legislação federal, 
pode fixar regras para empresas privadas cujos contratos de 
concessão transcendem o espaço de seu território, como é o caso do 
contrato de concessão de serviços de telefonia. Eis o ponto em que 
divergimos do entendimento adotado por esta Comissão na legislatura 
passada, que admitia essa possibilidade. Ora, no campo das 
competências legislativas concorrentes, o critério básico de 
distribuição de competências é o do interesse predominante: se 
predomina o interesse regional , a competência é do Estado; se 
prevalece o interesse local, a competência é do município; se o 
interesse predominante transcende o território do Estado federado, a 
competência é da União. O fato de a concessão dos serviços de 
telefonia não se limitar ao espaço de um Estado, mas a um conjunto 
deles, evidencia que o interesse não é regional , não podendo a 
Telemar submeter-se a regras distintas entre os Estados na execução 
do mesmo contrato. 

A proposição merece, ainda, revisões pontuais. Por exemplo, não 
cabe à lei garantir ao cidadão a possibilidade de acionar o Poder 
Judiciário na hipótese de seu descumprimento, pois tal garantia já 
consta no texto constitucional , nos termos do inciso XXXV do art. 5°, 
razão pela qual se retira a parte final do art. 2°. A medição do 
consumo de cada serviço vem expressa nas contas, motivo pelo qual 
se torna desnecessário o art. 4° da proposição. 

Por essa razão, apresentamos o Substitutivo n° 1, adequando o 
projeto aos limites da competência legislativa estadual. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 932/2003 na forma do Substitutivo n° 1 , 
que apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Proíbe a empresa concessionária de serviço público integrante da 

administração indireta do Estado de Minas Gerais efetuar o corte do 
fornecimento residencial de seus serviços na situação que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica a empresa concessionária de serviço público integrante 
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da administração indireta do Estado de Minas Gerais proibida de 
cortar o fornecimento residencial de seus serviços às sextas-feiras, 
aos sábados, domingos, feriados e no último dia útil anterior a feriado , 
por falta de pagamento das respectivas contas. 

Parágrafo único - O consumidor que tiver suspenso o fornecimento 
nos dias especificados no "caput" fica desobrigado do pagamento do 
débito que originou o referido corte. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita a 
concessionária às penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Ângelo, relator - Leonardo 

Moreira - Leonfdio Bouças - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 939/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe 
cria o Programa de Atendimento Geriátrico nos hospitais da rede 
pública do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 9/8/2003, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem por objetivo promover programa de atendimento 

geriátrico destinado à prestação de serviços de assistência médico-
ambulatorial, ao tratamento e à reabilitação da população idosa. 

Estabelece, ainda, que o Poder Executivo poderá firmar convênios 
com empresas privadas e entidades da sociedade civil para dar 
cumprimento ao disposto na lei. Além disso, determina que cada 
unidade de atendimento disporá de um serviço de marcação de 
consultas especialmente criado para essa finalidade. 

Todavia, no que tange à criação de programas de ação 
administrativa, a matéria se insere entre aquelas tipificadas como 
inerentes ao exercício da administração pública, a cargo do Poder 
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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. 

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 Política mineira no art. 
66, inciso 111 , alínea "i", c/c o 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. 

Seguindo essa linha de raciocínio, deve-se perquerir 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, discussão e modificação da lei orçamentária anual , têm a 
oportunidade de apresentar emendas introdutórias ou modificativas 
desses tipos de programas e projetos. 

Além disso, alertamos os parlamentares integrantes desta Comissão 
para o fato de que, por força do disposto no art. 9° da Lei Federal n° 
8.080, de 1990, que regula, em todo o território nacional, as ações e 
serviços de saúde, a direção do Sistema Único de Saúde - SUS - é 
única, sendo exercida, nos Estados, pela respectiva Secretaria da 
Saúde ou órgão equivalente. Estabelece, ainda, a citada lei, no seu 
art.17, incisos I e 111, que compete à direção estadual do SUS, ou seja, 
à Secretaria de Estado da Saúde, promover a descentralização para 
os municípios dos serviços e das ações de saúde, bem como prestar-
lhes apoio técnico e financeiro e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde. Pela leitura do dispositivo, fica evidenciado que, 
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por força de lei federal, compete à mencionada Secretaria, órgão 
do Poder Executivo diretamente subordinado ao Governador do 
Estado, executar ações e programas voltados para a saúde. O 
legislador mineiro, por sua vez, juridicamente impedido de contrariar a 
norma federal , editada em conformidade com o art. 24, inciso XII e § 
1°, c/c o art. 198 da Carta Magna, ao elaborar o Código de Saúde do 
Estado, contido na Lei no 13.317, de 1999, estabeleceu nos arts. 16 e 
17 dessa lei que compete à Secretaria de Estado da Saúde coordenar 
e, em caráter complementar à União e aos municípios, executar ações 
e serviços de vigilância à saúde, que compreende o conjunto das 
ações desenvolvidas nas áreas de vigilância epidemiológica, controle 
de zoonoses, vigilância ambiental e saneamento, saúde do 
trabalhador, alimentação e nutrição, sangue, hemocomponentes e 
hemoderivados e vigilância sanitária. 

No que tange à celebração de convênio entre o Estado e outras 
pessoas jurfdicas, 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. 

Cumpre ressaltar, ainda, a existência da Lei Estadual no 12.666, de 
1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá 
outras providências, a qual, no inciso 11 do seu art. 5°, alterado pela Lei 
no 13.177, de 1999, assim dispõe: 

"Art. 5° - Na implementação da política estadual de amparo ao idoso, 
compete aos órgãos e entidades estaduais: 

I - ........... .............................. .. .. . . 
11 - na área de saúde: 
a) garantir ao idoso assistência à saúde e atendimento prioritário nos 

diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde- SUS -; 
b) promover e recuperar a saúde do idoso, bem como prevenir 

doenças, mediante programas e medidas profiláticas; 
c) elaborar normas para os serviços geriátricos da rede hospitalar do 

Estado; 
d) desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde 
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do Estado e dos municípios para treinamento de equipes 
interprofissionais; 

e) realizar estudos para detectar o perfil epidemiológico dos idosos, 
com vistas à prevenção de doenças e ao seu tratamento e 
reabilitação; 

f) criar serviços alternativos de saúde para o idoso. 
Parágrafo único - Entende-se por atendimento prioritário, referido na 

alínea 'a' do inciso 11 , a atenção imediata, excetuando-se as situações 
de maior urgência dos demais usuários e as previstas no decreto 
regulamentador.". 

Como vemos, o dispositivo destacado não apenas já atende a 
pretensão do autor da proposição como vai mais além, prevendo 
outras medidas também voltadas para assistência à saúde do idoso e 
ao seu amparo. 

Destacamos, ainda, a Lei no 13.763, de 2000, que institui o 
atendimento domiciliar ao idoso por meio de equipes 
multidisciplinares, de cujas ações participará o Conselho Estadual do 
Idoso, na forma estabelecida em regulamento. 

É, pois, com fulcro nas Constituições da República e do Estado e na 
legislação infraconstitucional, a exemplo das leis aqui destacadas, 
sintonizadas que estão com as diretrizes do Ministério da Saúde, que 
se verifica a competência da Secretaria de Estado da Saúde para 
promover as ações e os programas no seu âmbito de atuação, seja 
mediante a edição de atos administrativos e normativos da própria 
Pasta, seja por via de decreto assinado pelo Chefe do Poder 
Executivo. 

Aos argumentos já apresentados, acrescente-se que, com a 
vigência da Lei Complementar federal n° 101 , de 2000, a denominada 
Lei de 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 de Ação Governamental e 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Como vemos, à luz dos fundamentos apresentados, o projeto de lei 
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arcabouço jurídico atualmente em vigor. 

Conclusão 
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Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 939/2003. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo 

Moreira - Gilberto Abramo - Leonídio Bouças - Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 982/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em apreço, de autoria do Deputado Rêmolo Aloise, 
estabelece normas para a realização de promoções em 
estabelecimentos comerciais e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 23/8/2003, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o 
art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno, para receber parecer quanto 
aos aspectos da sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto em tela objetiva disciplinar a realização de promoções em 

estabelecimentos comerciais no Estado. Para tanto, estabelece que a 
oferta de mercadoria em promoção ou liqüidação fica condicionada à 
observância do prazo mínimo de 15 dias para o vencimento de sua 
validade. 

O art. 2° da proposição estabelece a pena de apreensão da 
mercadoria e a imposição de multa, nos casos de inobservância do 
disposto na lei. 

Deve-se ressaltar, nesta oportunidade, que a defesa do consumidor 
figura agora entre os direitos e as garantias fundamentais do cidadão, 
haja vista ter sido inserida no texto do art. 5° da Constituição da 
República, cujo inciso XXXII determina que "o Estado promoverá, na 
forma da lei, a defesa do consumidor". 

Nesse passo, foi editada a Lei no 8 .078, de 11 /9/90, que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, cujo art. 4° 
estabelece a Política Nacional de Relações de Consumo, que tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 
respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
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interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e a harmonia das relações de consumo. 

Nada impede que esta Casa Legislativa venha a dispor sobre a 
matéria, uma vez que o art. 24, V, da Constituição Federal prevê a 
competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito 
Federal para editarem normas relativas à produção e ao consumo. 

Inexiste qualquer impedimento a que se instaure o processo 
legislativo por iniciativa parlamentar; vale lembrar, contudo, que a 
análise desta Comissão se restringe aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. As questões relativas à conveniência 
e à oportunidade da medida deverão, por certo, ser apreciadas pela 
Comissão de mérito a que o projeto foi distribuído. 

Entendemos ser pertinente a apresentação do Substitutivo no 1, com 
o escopo de adequar a proposta à técnica legislativa e, ao mesmo 
tempo, estabelecer outro prazo para as promoções, atendendo ao 
princípio da razoabilidade, previsto no art. 13 da Constituição mineira. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 982/2003 na 
forma do seguinte Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a oferta de produto em promoção ou liqüidação em 

estabelecimento comercial. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A oferta de produto em promoção ou liqüidação por 

estabelecimento comercial fica condicionada à observância de um 
prazo mínimo correspondente à metade do prazo de validade do 
produto . 

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator 
às penas previstas no art. 56 da Lei no 8 .078, de 11 de setembro de 
1990. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonardo 

Moreira - Weliton Prado - Leonídio Bouças - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 996/2003 
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Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei no 
996/2003 tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a firmar 
convênios com a União, com o objetivo de assumir o gerenciamento e 
a prestação de serviços relativos à infra-estrutura aeroportuária 
existente no território mineiro. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 29/8/2003, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

Cumpre a esta Comissão emitir parecer quanto à juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe tem por escopo autorizar o Poder 

Executivo a firmar convênio que possibilite ao Estado assumir a 
administração dos aeroportos existentes em seu território. 

A proposta em questão não encontra respaldo na ordem jurídico-
constitucional, uma vez que afronta o princípio da repartição dos 
Poderes. A autorização legislativa que se pretende editar é iniciativa 
que foge à competência desta Assembléia, porque avança sobre a 
esfera de atividades própria do Poder Executivo. 

A administração de aeródromos é competência material da União, 
nos termos do art. 21 da Constituição da República, que assim dispõe: 

"Art. 21 - Compete à União: 
I - .................................. ..... . 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão: 
a) ........ .......... ... .................. . 
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; 
XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de 

fronteiras". 
Nos termos da Lei Federal no 7.565, de 19/12/86, art. 31 , I, são 

considerados "aeroportos os aeródromos públicos, dotados de 
instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e de 
embarque e desembarque de pessoas e cargas". 

A administração dos aeroportos é disciplinada pelo art. 36 da 
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referida norma, que dispõe assim: 

"Art. 36 - Os aeródromos públicos serão construídos, mantidos e 
explorados: 

I -diretamente, pela União; 
11 - por empresas especializadas da administração federal indireta ou 

suas subsidiárias, vinculadas ao Ministério da Aeronáutica; 
111 - mediante convênio com os Estados ou Municípios; 
IV - por concessão ou autorização". 
Verifica-se que há, efetivamente, a possibilidade de se firmar 

convênio entre Estado e União a fim de se atribuir ao Governo 
Estadual a administração dos aeroportos instalados em Minas Gerais. 

Ocorre, porém, que a medida aventada - assinatura de convênio -
foge à alçada do Poder Legislativo, já que se encontra no rol de 
atividades próprias do Poder Executivo, consoante a divisão de 
poderes estabelecida na Constituição da República. 

A autorização legislativa para que o Executivo possa praticar 
determinado ato é medida excepcional de controle político, inserida na 
esfera de funcionamento dos freios e contrapesos que equilibram a 
tripartição do poder. Por essa razão, somente é usada em casos 
expressamente exigidos pela Constituição. 

Da forma pretendida no projeto de lei sob análise a autorização 
legislativa constituirá uma tentativa de intervenção da legislatura sobre 
o Executivo, ou, na pior das hipóteses, uma medida inócua e, por 
conseguinte, antijurídica. 

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca de questões 
dessa natureza em reiterados casos, como na RP-993/RJ, na qual se 
consagrou o entendimento mediante o qual "o só fato de ser 
autorizativa a lei não modifica o juízo de sua invalidade por falta de 
legítima iniciativa". 

No julgamento da ADIN no 224-4, a mesma Corte manifestou-se no 
sentido de que somente deverão ser autorizados pelo Congresso os 
planos e programas cuja necessidade de lei esteja expressamente 
prevista na Carta Magna. 

Observa-se, portanto, que a assinatura de convênio com a União 
para a administração de aeroportos é ato administrativo, balizado 
pelos critérios de conveniência e oportunidade utilizados pelo 
Governador do Estado, e independe de pronunciamento do 
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Legislativo. E mesmo que fosse necessária a chancela desta Casa, 
a iniciativa do projeto de lei deveria ser do Chefe do Poder Executivo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 996/2003. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Leonardo Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Weliton Prado. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 2/10/2003, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Doutor Viana, notificando o falecimento da Sra. Maria 
Juventina Vasconcelos Sena, ocorrido em 27/9/2003, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.) 

COMUNICAÇÃO 
- O Sr. Presidente despachou, em 3/10/2003, a seguinte 

comunicação: 
Do Deputado José Milton, dando ciência à Casa de sua desfiliação 

do PL e de sua filiação ao PSDB. (-Ciente. Publique-se.) 
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ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 52/2003, EM 3/9/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Fábio Avelar, José Henrique, Zé Maia e Biel Rocha, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva e Leonídio Bouças. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Zé Maia, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da 
Comissão. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
em que solicita a realização de audiência pública na cidade de Moeda, 
com os convidados que menciona, com a finalidade de subsidiar os 
trabalhos desta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2003. 
José Henrique, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva. 

ATA DA 203 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 17/9/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, Mauro Lobo, Chico Simões, Doutor 
Viana, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, a Deputada Marília Campos. 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Ermano Batista, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reumao se 
destina a apreciar matérias constantes na pauta e comunica o 
recebimento de ofícios do Sr. José Júlio Coelho Pallone, Gerente-
Geral da Agência Gutierrez da CEF, e da Sra. Margareth Alessandra 
Krempel Figueiredo, Gerente da CEF, publicados no "Diário do 
Legislativo" de 11 /9/2003; do Sr. José Vicente Damasceno, Prefeito 
Municipal de Buritis; do Sr. Hermes Ricardo Matias de Paula, 
Secretário Executivo do FNDE, e do Sr. Mário Mamede, Secretário 
especial Adjunto de Direitos Humanos, publicados no "Diário do 
Legislativo" de 12/9/2003; e do Sr. Francisco das Chagas Lopes da 
Cunha, Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da 
Agricultura, em exercício, publicado no "Diário do Legislativo" de 
13//9/2003. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, no 1 o turno, para as quais designou os relatores citados 
a seguir: Projetos de Lei n°S 233, 330, 481, 832 e 837/2003 (Deputado 
Mauro Lobo) ; 542, 568 e 935/2003 (Deputado Doutor Viana); 
838/2003 (Deputado Jayro Lessa); 836/2003 (Deputado José 
Henrique); 346/2003 (Deputado Sebastião Helvécio); 841 e 839/2003 
(Deputado Chico Simões) e 842/2003 (Deputado Ermano Batista). 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Sebastião Helvécio e Jayro Lessa, 
solicitando sejam retirados da pauta desta reunião os Projetos de Lei 
n°s 150 e 832/2003, respectivamente. Após discussão e votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2° 
turno, do Projeto de Lei no 741 /2003 (relator: Deputado Doutor Viana, 
em virtude de redistribuição) e pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto 
de Lei no 313/2003 com a Emenda no 1 (relator: Deputado Segastião 
Helvécio, em virtude de redistribuição) . O Deputado Mauro Lobo, 
relator do Projeto de Lei no 330/2003, no 1 o turno, emite parecer 
concluindo pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1 , da 
Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão do parecer, 
é aprovado requerimento do Deputado Sebastião Helvécio solicitando 
adiamento da discussão. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
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requerimentos dos Deputados Doutor Viana (2), em que solicita 
sejam agendadas visitas desta Comissão, acompanhada dos 
Deputados José Milton e Marília Campos, aos Secretários da Fazenda 
e de Desenvolvimento Econômico e, posteriormente, à Diretoria da 
AÇOMINAS, para discutir a provável transferência do centro 
administrativo dessa entidade para Porto Alegre-AS; e seja adiada a 
votação do requerimento do Deputado José Milton apresentado nesta 
reunião; Chico Simões, em que solicita seja formulada consulta aos 
juristas Paulo Neves de Carvalho e Walder Neidson Gomes acerca da 
elaboração do parecer sobre os altos salários da Assembléia 
Lagislativa e sejam as respostas remetidas a esta Comissão. A 
Presidência recebe, ainda, requerimentos dos Deputados Chico 
Simões, em que solicita sejam discutidas, em audiência pública desta 
Comissão, a avaliação de desempenho do Fundo de Incentivo à 
Industrialização - FINO - e do Fundo de Desenvolvimento 
Minerometalúrgico- FDMM -, com representantes do Poder Executivo 
e dos grupos coordenadores de ambos os Fundos; e da Deputado 
Marília Campos, em que solicita seja a apresentação do próximo 
relatório de gestão fiscal do Poder Executivo Estadual, a que se refere 
o art. 54 da Lei Complementar no 101/2000, realizada no auditório 
desta Casa, em audiência pública, com a participação polular e a 
presença de representantes das autoridades que menciona. O 
Presidente designa o Deputado Mauro Lobo para proceder a estudos 
sobre esses requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo - Doutor Viana - Sebastião 

Helvécio - Chico Simões - Jayro Lessa - José Henrique. 
ATA DA aa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SAÚDE, EM 30/9/2003 
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 Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em 
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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 procede à leitura da seguinte correspondência: ofícios da 
Coordenadora Geral do Sind-Saúde Betim, dando ciência à Comissão 
de Saúde da denúncia feita por aquele sindicato ao Ministério Público 
de Betim, que apurou e constatou que realmente havia alimentos com 
data vencida na unidade de nutrição e dietética do Hospital Público 
Regional de Betim; da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, 
Secretária Executiva do Governador, acusando o recebimento de 
ofício encaminhando cópia do requerimento da Comissão de Saúde, 
em que solicita a liberação de recursos emergenciais para socorrer os 
Hospitais Universitários de Minas Gerais; e da Sra. Rida Sabbagh do 
Amaral, Diretora Clínica do Bio-Rim Unidade de Diálise, em que 
solicita à Comissão de Saúde que aponte aos Governos Federal e 
Estadual mecanismos emergenciais e definitivos de solução que 
impeçam o fechamento dessa e de outras unidades que promovem a 
manutenção de vidas. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei no 883/2003, em turno único, e n° 582/2003, no 
1° turno (Deputado Neide r Moreira); Projetos de Lei no 972/2003, em 
turno único, e 921/2003, em 1° turno (Deputado Fahim Sawan); 
Projeto de Lei n° 211/2003, em 1° turno (Deputado Célio Moreira); 
Projetos de Lei no 748 e 918/2003, em 1° turno (Deputado Ricardo 
Duarte); Projeto de Lei no 903/2003, em 1° turno (Deputado Carlos 
Pimenta). 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. Na ausência do Deputado Neider Moreira, 
relator do Projeto de Lei n° 44/2003, em 2° turno, a Presidência a 
avoca a si a relataria da proposição e emite parecer que conclui pela 
aprovação na forma do vencido no 1 o turno. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. O Deputado Ricardo Duarte procede à 
leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei no 2/2003, em 1 o turno, 
em que opina pela aprovação com as Emendas n°s 1 a 4, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e 5 a 8, apresentadas. Fazem 
uso da palavra, para discutir, os Deputados Célio Moreira e Fahim 
Sawan. Submetido a votação, é o parecer aprovado. A seguir, o 
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Presidente passa a palavra ao Deputado Célio Moreira, para que 
proceda à leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei no 773/2003, 
em turno único, em que conclui pela aprovação com as Emendas n°s 
1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão, o 
Presidente defere vista do parecer ao Deputado Carlos Pimenta. 
Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Após votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, 
os Requerimentos n°s 1 .350, 1.353 e 1 .366 com Emendas que 
receberam o n° 1; 1.389, 1.405, 1.418 e 1.469/2003. Passa-se à 38 

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira em 
que solicita seja encaminhada ao Congresso Nacional manifestação 
de apoio à derrubada do veto presidencial ao art. 59, § 2°, da 
Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, em tramitação nessa 
Casa Legislativa; do Deputado Célio Moreira em que solicita audiência 
pública para discutir o transplante de órgãos e o "teste de apnéia", 
com a presença dos convidados que menciona; do Deputado Célio 
Moreira em que solicita seja enviado ofício ao Ministério da Saúde 
com vistas ao pleno funcionamento do Hospital Regional de Almenara; 
da Deputada Vanessa Lucas em que solicita seja enviado ofício ao 
Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves com vistas à implantação do 
Programa de Saúde da Família para a comunidade do Bairro San 
Marino, no município mencionado; dos Deputados Rogério Correia e 
Ricardo Duarte em que solicitam audiência pública para tratar da 
proposta de municipalização do Sanatório Santa lzabel e de suas 
conseqüências para os servidores e pacientes da instituição; do 
Deputado André Quintão em que solicita seja enviado ofício ao 
Secretário de Estado da Saúde com vistas à obtenção de informações 
relativas à demanda de atendimento médico e ao déficit de Jeitos na 
região do baixo Jequitinhonha; do Deputado André Quintão em que 
solicita seja enviado ofício ao Secretário de Patrimônio da União em 
Minas Gerais, solicitando informações sobre a situação jurídica do 
imóvel construído com recursos do Ministério da Saúde, destinado à 
implementação do Hospital Regional de Almenara; do Deputado 
Roberto Carvalho em que solicita seja encaminhado ofício da 
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Comissão ao Governador do Estado, com vistas à obtenção de 
explicações sobre a renovação de contratos administrativos da rede 
FHEMIG; em que solicita, ainda, explicações sobre a não-contratação 
de concursados aprovados para os mesmos cargos preenchidos por 
meio de contrato administrativo na rede FHEMIG; do Deputado 
Ricardo Duarte em que solicita seja enviado ofício em nome da 
Comissão ao Secretário da Saúde, dando ciência da denúncia 
encaminhada à Comissão relativa à renovação, pela FHEMIG, do 
contrato de servidores não concursados no Município de Ubá, em 
detrimento dos aprovados em concurso, e em que solicita, ainda, 
sejam tomadas as providências cabíveis. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Carlos Pimenta - Neider 

Moreira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 472/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio do projeto de lei em análise, o Deputado Antônio Carlos 
Andrada pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
dos Amigos do Hospital João XXIII, com sede nesta Capital. 

A proposição foi publicada em 4/4/2003 e, a seguir, encaminhada a 
esta Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames 

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos 
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências. 

Cumpridas tais exigências legais e examinada a documentação que 
compõe os autos do processo, verifica-se que a entidade atende a 
todas elas. 

Com o objetivo de fazer constar a sigla que integra o seu nome, 
apresentamos emenda ao art. 1 o da proposição. 
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Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei no 472/2003 com a Emenda n° 1, 
apresentada a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Amigos do Hospital João XXIII - AMHJ XXIII -, com sede nesta 
Capital.". 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 731/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A Deputada Maria Olívia, por meio do projeto de lei em pauta, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade 
Viver e Conviver, com sede no Município de Varginha. 

Publicada em 23/5/2003, 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 
Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei n.0 12.972, de 27/7/98, 

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram 
documentalmente comprovados pela entidade interessada no 
agraciamento do título declaratório em causa. 

Constatamos, outrossim, que o§ 4° do art. 24 do seu estatuto prevê 
que o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral poderão ser 
reeleitos, porém não receberão salários nem proventos, assim como 
outros dirigentes, e que o § 2° do art. 62 determina que, em caso de 
dissolução da entidade, seu patrimônio líquido será destinado, a título 
de doação, a entidade de caráter filantrópico escolhida na assembléia 
geral extraordinária que aprovar a dissolução. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 731 /2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003 . 
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Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano 

Batista- Leonídio Bouças- Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 742/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em 
questão tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a 
Associação Evangélica de Belo Vale, com sede nesse município. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no diário oficial , em 24/5/2003 e, a seguir, 
encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Em exame à 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. 

Verificamos ainda que o art. 14 do estatuto da entidade dispõe que 
nenhum dirigente poderá ser remunerado pelo desempenho das 
respectivas funções, e o art. 39, parágrafo único, dispõe que, em caso 
de dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma 
entidade congênere, legalmente constituída. 

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos 
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27nl98, que dispõe sobre o processo 
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice à 
continuidade da tramitação do projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 7 42/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano 

Batista - Weliton Prado - Leonídio Bouças. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 747/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Bittar, o projeto de lei em tela tem por 
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objetivo seja declarado de utilidade pública o Grupo de Capoeira 
Novo Estilo, com sede no Município de Araguari. 

Após sua publicação, a matéria foi encaminhada a este órgão 
colegiado a fim 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 que se fez anexar ao projeto, o 

Grupo de Capoeira Novo Estilo é sociedade civil dotada de 
personalidade jurídica, sem fins lucrativos e 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 art. 23 de seu estatuto. 

Dessa forma, estão atendidas as exigências relacionadas no art. 1 o 

da Lei n° 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. Ademais, está previsto também na norma interna da 
entidade que, no caso de sua dissolução, seus bens serão destinados 
a entidade congênere (art. 27). 

Concordes com a matéria consubstanciada no projeto, 
apresentamos emenda ao art. 1 o apenas para adequar o texto à boa 
técnica de redação legislativa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 747/2003 com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
" Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Capoeira 

Novo Estilo, com sede no Município de Araguari.". 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 753/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em questão 
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tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário do Distrito de São José do Batata!, com 
sede no Município de Ubaporanga. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no diário oficial, em 29/5/2003, e, a seguir, 
encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Ao exame da documentação que instrui os autos do processo, 

constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica, 
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de 
sua diretoria não são remunerados, e os Diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. 

Na oportunidade, verificamos ainda que o art. 27 do estatuto da 
entidade dispõe que nenhum dirigente, conselheiro ou associado 
poderá ser remunerado, e o seu art. 30, que, em caso de sua 
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma entidade 
congênere, legalmente constituída. 

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27n/98, que dispõe sobre o processo 
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice à 
continuação da tramitação do referido projeto. 

Entretanto, cumpre-nos oferecer-lhe emenda, tendo por objetivo 
sanar erro material relativo à sigla da entidade, que faz parte de sua 
denominação oficial. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 753/2003 com a Emenda no 1 , 
apresentada a seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário do Distrito de São José do Batata! -
CDCDSJB -, com sede no Município de Ubaporanga.". 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista . 
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De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em 
questão tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Grupo 
de Maior Idade Lírios do Vale - GMILV -, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no diário oficial , em 29/5/2003, e a seguir 
encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Ao examinarmos a documentação que instrui os autos do processo, 

constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica, 
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de 
sua diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. 

Na oportunidade, verificamos ainda, no § 7° do art. 5° do estatuto da 
entidade, que nenhum dirigente, Conselheiro ou associado poderá ser 
remunerado e, no art. 3°, que, em caso de dissolução da entidade, o 
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, 
legalmente constituída. 

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 há, assim, óbice ao 
prosseguimento da tramitação do referido projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 756/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 

Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 760/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Laudelino Augusto, por meio do projeto de lei em tela, 
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tem por objetivo declarar de utilidade pública o Lar Infantil São 
Judas Tadeu, com sede no Município de ltajubá. 

Publicada em 29/5/2003, a matéria foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, segundo os 
ditames do art. 1 02, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Especifica o art. 1 o da Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a 

matéria em exame, que para uma entidade ser declarada de utilidade 
pública deve ser pessoa jurídica, ter em sua direção pessoas idôneas 
não remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em 
funcionamento há mais de dois anos, além de servir 
desinteressadamente à coletividade. 

Constatamos a observância de tais requisitos nos documentos 
apresentados pela entidade e, no inciso I do art. 4° do seu estatuto, o 
compromisso de que "as atividades dos Diretores e conselheiros ou 
instituidores, bem como dos sócios, serão inteiramente gratuitas, 
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação 
ou vantagem"; e, sendo ela dissolvida, "o seu patrimônio reverterá 
para uma ou mais entidades beneficentes congêneres de ltajubá, de 
preferência do próprio bairro, caso existir, devidamente registradas no 
Conselho Nacional de Assistência Social ou para entidade pública", 
conforme disposto no art. 33. 

Não encontramos, portanto, óbice à tramitação da matéria na Casa. 
Conclusão 

Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 760/2003. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 762/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Miguel Martini , o projeto de lei sob 
comento tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
Beneficente Emanuel Cristã de Cultura, Esporte e Assistência Social -
ABEC -, com sede no Município de Contagem . 
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Publicado no "Diário do Legislativo", em 30/5/2003, vem o projeto 

a esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Para que a entidade a que se refere o projeto de lei em comento 

seja reconhecida de utilidade pública, deve estar sujeita às normas 
estabelecidas na Lei no 12.972, de 27nl98, enunciadas em seu art. 1°, 
quais sejam ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há 
mais de dois anos e ter em sua diretoria pessoas idôneas, não 
remuneradas pelo exercício de suas funções, além de servir 
desinteressadamente à coletividade. 

Observamos na documentação apresentada o devido atendimento a 
tais exigências legais e, no estatuto da entidade em especial, a não-
remuneração dos órgãos de administração e fiscalização que a 
dirigem (art. 5°). No art. 34, observamos que, sendo a entidade 
dissolvida, seu patrimônio reverterá em benefício de outra entidade de 
caráter semelhante, devidamente registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social. 

Pelos motivos expostos, não há razão para obstar a tramitação da 
matéria. 

Conclusão 
Desta forma, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei n° 762/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 769/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado lrani Barbosa, o projeto de lei em pauta tem 
como objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Fenilcetonúricos do Estado de Minas Gerais, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Após ser publicada em 5/6/2003, a proposição foi encaminhada a 
este colegiado, ao qual compete proceder ao exame preliminar da 
matéria, conforme dispõe o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 

L...---.----0-------' 



293 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de 

Lei no 769/2003 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, 
de 27/7/98, especialmente em seu art. 1°. 

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais 
normas e constatamos, no atestado de funcionamento emitido pelo 
Delegado de Polícia, que a entidade não possui fins lucrativos, não 
remunera os membros de sua diretoria, não distribui lucros, vantagens 
ou bonificações sob nenhuma forma; enquanto o seu estatuto, 
registrado no 8° Ofício de Notas de Belo Horizonte, estabelece, no art. 
53, que, no caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão 
destinados à APAE- Divinópolis e, na inexistência desta, a uma outra 
APAE legalmente constituída. 

Dessa forma, não há razão para obstar a tramitação do projeto, mas, 
por fazermos ressalva ao nome da entidade da maneira como foi 
registrado no seu art. 1°, apresentamos-lhe emenda. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 769/2003 com a seguinte Emenda no 1 . 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos de Portadores de Fenilcetonúria e HomoCistinúria- APAPFH -, 
com sede no Município de Divinópolis.". 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 783/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Djalma Diniz, por meio do Projeto de Lei no 783/2003, 
objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 
dos Moradores da Comunidade Cachoeira do Teobaldo e Gerais, com 
sede no Município de Buritizeiro. 

Publicado em 6/6/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão 
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A Associação Comunitária dos Moradores da Comunidade 

Cachoeira do Teobaldo e Gerais foi constituída há mais de dois anos 
no Estado e serve desinteressadamente à coletividade. Sua diretoria 
compõe-se de pessoas reconhecidamente idôneas e não 
remuneradas pelo exercício de suas funções, o que atende 
plenamente aos preceitos enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 
27nl98, pelos quais as entidades podem ser declaradas de utilidade 
pública estadual. 

Ademais, analisado o seu estatuto, constatou-se a não-remuneração 
dos membros da sua diretoria pelo exercício das respectivas funções 
(§ 1°, art. 4°) e a previsão da destinação do seu patrimônio, em caso 
de extinção, a uma entidade congênere devidamente registrada no 
Conselho Nacional de Serviço Social(§ 1° do art. 23). 

Diante do relatado, não encontramos o que impeça a tramitação da 
matéria na Casa. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 783/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton 

Prado - Ermano Batista - Leonídio Bouças. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 787/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do Projeto de Lei no 
787/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Sociedade 
Recreativa Planaltinho, com sede no Município de Guaxupé. 

Publicada em 7/6/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado do exame dos documentos que compõem 

os autos do processo, a entidade mencionada no projeto de lei em 
apreciação é pessoa jurídica, tem diretoria composta por pessoas 
idôneas, cujos membros não são remunerados pelo exercício de suas 
funções, e está em funcionamento há mais de dois anos. 

Verificamos, ainda, no§ 1° do art. 66 do seu estatuto, que, em caso 
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de dissolução da entidade, os bens remanescentes serão 
destinados a obras assistenciais de caráter filantrópico, cuja escolha 
caberá à assembléia geral, e o art. 76 prevê que os ocupantes de 
cargos de direção não poderão ser remunerados. 

Portanto estão atendidos, entre outros, os requisitos relacionados no 
art. 1° da Lei no 12.972, de 27n/98. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 787/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças- Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 806/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Domingos Sávio, por meio do Projeto de Lei no 
806/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
de Usuários do Transporte Coletivo de Esmeraldas - AUTCE -, com 
sede nesse municfpio. 

Publicada em 14/6/2003, vem a matéria a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 1 02, 
111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Todos os requisitos definidos no art. 1 o da Lei no 12.972, de 27/7/98, 

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram 
documentalmente comprovados pela instituição interessada no 
agraciamento com o título declaratório em causa. 

Além do mais, constatamos que o art . 28 do estatuto da Associação 
prevê que os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 
não serão remunerados, e o parágrafo único do art. 33 determina que, 
em caso de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a 
uma congênere, sem fins lucrativos. 

Isso posto, esclarecemos que a emenda apresentada possui a única 
função de suprimir, no art. 1° do projeto, a sigla da entidade, por não 
constar em seu estatuto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
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legalidade do Projeto de Lei n° 806/2003 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 de 

Usuários do Transporte Coletivo de Esmeraldas, com sede nesse 
município.". 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 807/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em tela tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a entidade 
denominada Obras Assistenciais Antônio Frederico Ozanam- SSVP -, 
com sede no Município de Divinópolis. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 14/6/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c 
o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A declaração de utilidade pública estadual estã sujeita aos ditames 

da Lei no 12.972, de 27/7/98, especialmente do art. 1°, segundo o qual 
são requisitos para que a entidade civil possa receber a honraria: 
possuir personalidade jurídica; estar em regular funcionamento no 
Estado há mais de dois anos; serem os cargos de direção ocupados 
por pessoas reconhecidamente idôneas, não remuneradas. 

A respeito dessa última exigência, importante frisar que o art. 20 do 
estatuto da entidade assim dispõe: 

"Art. 20 - As atividades dos diretores e conselheiros serão 
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de 
remuneração de qualquer tipo pelas atividades desempenhadas, 
como lucro, bonificação, dividendo ou qualquer outra vantagem 
pecuniária, participação ou parcela do seu patrimônio sob qualquer 
forma ou pretexto.". 

O art. 22 do mesmo diploma prevê que, sendo ela dissolvida, o 
patrimônio remanescente será destinado a outra entidade congênere, 
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com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho 
Nacional de Assistência Social. 

Por fim, ressaltamos que todos os quesitos foram inteiramente 
atendidos, razão por que não vislumbramos óbice à tramitação do 
projeto. Cumpre-nos, entretanto, oferecer-lhe emenda, tendo por 
objetivo sanar erro material relativo à sigla da entidade, o que nos leva 
a dar nova redação ao art. 1°. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 807/2003 com a 
Emenda no 1, apresentada a seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada 

Obras Assistenciais Antônio Frederico Ozanan, com sede no 
Município de Divinópolis.". 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton 

Prado - Leonídio Bouças - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 945/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

No uso da atribuição que lhe confere o art 90, inciso V, da 
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta 
Casa, por via da Mensagem no 99/2003, o projeto de lei em epígrafe, 
que tem por objetivo dar a denominação de Mestra Celina à Escola 
Estadual de Caçaratiba, localizada no Município de Turmalina. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do Regimento Interno, a 
proposição foi publicada e, a seguir, encaminhada a este órgão 
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
No tocante ao exame de competência para legislar sobre 

denominação de bem público, cumpre esclarecer que o art. 22 da 
Carta Magna não inclui a matéria entre as de competência privativa da 
União, enquanto o § 1 o do art. 25 do mesmo Diploma estabelece que 
são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 
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vedadas pela Constituição Federal. 

Infere-se, pois, que ao Estado compete dispor sobre o assunto em 
causa, valendo-se da competência a ele reservada. 

Por outro lado, lembramos que a Constituição mineira, pelo inciso 
XIV do art. 61, concede à Assembléia Legislativa a competência de 
legislar sobre bens de domínio público, exigida a sanção do 
Governador, ao passo que, pelo art. 66, ao estabelecer as matérias de 
iniciativa privativa dos chefes de cada Poder, não trata da matéria ora 
sujeita a exame. 

A luz dessas considerações, está claro que a proposição não 
apresenta vício de iniciativa. 

No plano infraconstitucional, a medida consubstanciada no projeto 
está regulamentada pela Lei no 13.408, de 21 /12/99, cujos arts. 1° e 2° 
a seguir transcrevemos, por estabelecerem condições para se dar 
nome oficial a bens públicos. 

"Art. 1 o - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio 
público do Estado será atribuída por lei. 

Art. 2° - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em 
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias 
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade. 

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação 
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se 
pretende denominar e a área em que se tenha destacado o 
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local". 

Cabe esclarecer que, com base nos termos consubstanciados na 
mensagem, esses requisitos legais foram atendidos, pelo que a 
proposição não encontra óbice à sua tramitação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 945/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton 

Prado - Leonídio Bouças - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 959/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 959/2003, do Deputado Sebastião Navarro 
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Vieira, objetiva declarar de utilidade pública a Associação Civil 
Chácara Santa Clara, com sede no Município de Poços de Caldas. 

Publicada em 15/8/2003, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1 o da Lei n° 12.972, de 2717/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se 
que a entidade atendeu às exigências ali mencionadas. Verifica-se 
que o art. 29 do seu estatuto prevê a gratuidade no exercício dos 
cargos da diretoria, enquanto o art. 58 determina que, em caso de 
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma 
instituição congênere, devidamente cadastrada no Conselho Nacional 
de Assistência Social, na Secretaria de Estado do Trabalho e Ação 
Social e no Conselho Municipal de Ação Social de Poços de Caldas. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 959/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 964/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição sob comento, do Deputado André Quintão, tem por 
objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 
de Informação Popular - ACIP -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo", de 21 /8/2003 e, a 
seguir, encaminhado a esta Comissão, a fim de ser examinado 
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, 
conforme estatuem os arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Constata-se da documentação apensa aos autos do processo que a 

referida Associação atende aos preceitos estabelecidos pela Lei no 
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12.972, de 27/7/98, para que possa ser declarada de utilidade 
pública estadual. 

Com efeito, ela é uma entidade dotada de personalidade jurídica, 
encontra-se em regular funcionamento no Estado há mais de dois 
anos, e os membros de sua diretoria, composta por pessoas de 
reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de suas 
funções. 

Por oportuno, esclareça-se que, segundo o art. 1°, § 3°, e o art. 23 
do seu estatuto, respectivamente, as atividades dos Diretores e 
conselheiros não serão remuneradas e que, sendo ela dissolvida, o 
patrimônio remanescente será revertido em favor de uma outra 
instituição congênere, legalmente constituída e que propugne pela 
democratização dos meios de comunicação. 

Pelas razões elencadas, não vemos nenhum óbice à tramitação do 
projeto de lei ora apresentado. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 964/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 965/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Simões, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Moradores de Baixa Verde- ACMBV -, com sede no 
Município de Dionísio. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no diário oficial , em 21 /8/2003 e, a seguir, 
encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Em análise à documentação que instrui os autos do processo, 

constatou-se 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 
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reconhecidamente idôneas. 

Verifica-se, ainda, que o art. 15, Capítulo 111, do estatuto da entidade 
dispõe que as atividades dos dirigentes e conselheiros ou instituidores 
serão gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, 
gratificação, bonificação ou vantagem, e o art. 2°, Capítulo IV, que, em 
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a 
uma entidade congênere, legalmente constituída. 

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos 
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo 
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice à 
continuidade da tramitação do referido projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 965/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 970/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 970/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, 
objetiva declarar de utilidade pública o Grupo de Apoio e Prevenção à 
AIDS da Cidade de São João del-Rei - HI-VITA -, com sede nesse 
município. 

Publicada em 21/8/2003, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos que o art. 32 
do estatuto da entidade prevê a não-remuneração dos membros dos 
órgãos de administração e o art. 29 determina que, em caso de 
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma 
instituição congênere que mantenha serviços de assistência aos 
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Portanto, não existe óbice à tramitação do projeto de concessão do 
título declaratório de utilidade pública à referida entidade. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 970/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 971 /2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio do Projeto de Lei n° 971 /2003, o Deputado Luiz Humberto 
pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação de 
Assistência à Mulher Araxaense- FAMA-, com sede no Município de 
Araxá. 

Publicada em 22/8/2003, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

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

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por 
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam. 

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei no 12.972, de 
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública. 
Ademais, o art. 32 do estatuto da entidade prevê a não-remuneração 
de seus conselheiros, Diretores e outros colaboradores pelas 
atividades desenvolvidas, e o art. 36 estabelece que, no caso de ser 
dissolvida a instituição, os bens remanescentes serão destinados ao 
Município de Araxá, razão pela qual não encontramos óbice à 
tramitação do projeto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 971 /2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 
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Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 983/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 983/2003, do Deputado Célio Moreira, pretende 
seja declarada de utilidade pública a Creche e Escola Infantil Doce 
Segredo, com sede no Município de Sabará. 

Publicada em 28/8/2003, vem a matéria a esta Comissão, a quem 
compete, nos termos do art. 102, 111 , "a" , do Regimento Interno, 
apreciá-la sob os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado pelo exame da documentação que 

compõe os autos do processo, a referida entidade possui 
personalidade jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de dois 
anos e não remunera os ocupantes de cargos de sua diretoria, 
pessoas reconhecidamente idôneas. 

Verificamos, ainda, que o art. 29 do seu estatuto prevê que as 
atividades dos diretores serão gratuitas, sendo-lhes vedado o 
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, e o 
parágrafo único do art. 28 determina que, dissolvida a instituição, os 
bens remanescentes serão destinados a entidade congênere, com 
personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social- CNAS. 

Portanto, estão atendidos todos os requisitos constantes no art. 1 o 
da Lei no 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 983/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano 

Batista - Weliton Prado - Leonídio Bouças. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 989/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação das 
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Nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no diário oficial e a seguir encaminhada a este 
órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Do exame da documentação juntada ao processo, constata-se que a 

Associação em referência foi instituída e está em funcionamento no 
Estado há mais de dois anos, servindo desinteressadamente à 
coletividade; é dotada de personalidade jurídica, e os membros de sua 
diretoria, reconhecidamente idôneos, não são remunerados pelo 
exercício de suas funções. 

Cabe ressaltar que o estatuto dessa entidade prevê, em seu art. 14, 
parágrafo único, a não-remuneração das atividades desenvolvidas 
pelos Diretores, e o art. 29 determina a destinação de seus bens, em 
caso de dissolução, à instituição congênere, juridicamente constituída 
e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Diante de tais esclarecimentos, infere-se que, no caso, estão 
atendidas, além de outras, as exigências contidas no art. 1 o da Lei no 
12.972, de 27/7/98, que rege a matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 989/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano 

Batista - Leonídio Bouças - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 995/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Conselho 
Central Nossa Senhora das Graças de Pouso Alegre da Sociedade de 
São Vicente de Paulo, com sede naquele município. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no diário oficial e, a seguir, encaminhada a esta 
Comissão, a fim de se examinarem preliminarmente os aspectos 
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jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Examinando a documentação que instrui 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. 

Verificamos, também, que o art. 23 do seu estatuto dispõe que as 
atividades dos Diretores e conselheiros não poderão ser remuneradas 
e, no art. 26, que, em caso de sua extinção, o patrimônio 
remanescente será destinado a uma entidade congênere, legalmente 
constituída, com sede e atividade preponderante no Estado, 
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Diante do exposto e tendo em vista que foram observados os 
requisitos estabelecidos no art. 1 o da Lei no 12.972, de 27/6/98, que 
dispõe sobre o processo declaratório de utilidade pública, não vemos 
óbice à tramitação da matéria em questão. 

Conclusão 
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 995/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 

Batista- Gilberto Abramo- Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.001/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem 

por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação 
Beneficente Deoglécio Dias - ABDD -, com sede no Município de 
Diamantina. 

A proposição foi publicada em 30/8/2003 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. 

Fundamentação 
Os requisitos para que as sociedades civis constituídas ou em 

funcionamento no Estado possam ser declaradas de utilidade pública 
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estão enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27(1/98, a saber: 
devem possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento há 
mais de dois anos, e seus Diretores, de reconhecida idoneidade, não 
podem ser remunerados pelo exercfcio de seus cargos. 

Verificamos o atendimento a tais requisitos, e, em especial, o art. 31 
do estatuto da entidade determina que não haverá remuneração em 
dinheiro ou outra forma de pagamento a sócio pela participação em 
cargo diretivo; enquanto o art. 33 postula que, em caso de dissolução, 
seu patrimônio remanescente será destinado a outra entidade 
congênere. 

Observados os requisitos legais e procedimentais, não encontramos 
óbice à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 1.001/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 

Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.012/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por intermédio do Projeto de Lei no 1.012/2003, o Deputado Padre 

João pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Evangélica de Assistência Social- AEVASO -,com sede no Município 
de Conselheiro Lafaiete. 

Publicada em 4/9/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto de lei 

sob análise sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 
27(1/98, enunciadas em seu art. 1°. 

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais 
normas e, particularmente no parágrafo único do art. 12 do estatuto da 
entidade, a previsão de que os cargos de sua diretoria, conselheiros 
ou instituidores não são remunerados. Em caso de dissolução da 
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entidade, o art. 43 do mesmo diploma estatui a destinação de seus 
bens a entidades congêneres. 

Atendidos os preceitos legais, não acreditamos haver razão para 
obstar a tramitação da matéria na Casa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1 .012/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 

Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.014/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

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

tem por finalidade declarar de utilidade pública o Grupo de Assistência 
Social Depende de Nós, com sede no Município de Mar de Espanha. 

Publicada em 4/9/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
na Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, 
constata-se o atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela 
qual não vislumbramos óbice à tramitação do projeto em exame. 

Além do mais, a alínea "b" do art. 3° do estatuto da entidade em 
questão prevê que os membros da Diretoria Executiva exercerão suas 
funções gratuitamente, enquanto o art. 8° determina que, em caso de 
dissolução, seu patrimônio deverá ser doado a uma entidade 
congênere. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1 .014/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.023/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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A propos1çao sob comento, do Deputado Mauri Torres, tem por 
objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação de Cultura, 
Recuperação e Integração Social de Pouso Alegre- CARISMA-, com 
sede nesse município. 

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 5/9/2003 e a 
seguir encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado 
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, 
conforme estatuem os arts. 188 e 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Infere-se da documentação apensa aos autos do processo que a 

Associação de Cultura, Recuperação e Integração Social de Pouso 
Alegre - CARISMA - atende aos preceitos estatuídos pela Lei no 
12.972, de 27/7/98, para que possa ser declarada de utilidade pública 
estadual. 

Com efeito, ela é dotada de personalidade jurídica, encontra-se em 
regular funcionamento no Estado há mais de dois anos, e os membros 
de sua diretoria, composta por pessoas de reconhecida idoneidade, 
não são remunerados pelo exercício de suas funções . 

Por oportuno, esclareça-se que, segundo os arts. 30 e 33 do seu 
estatuto, respectivamente, as atividades dos Diretores e Conselheiros 
serão exercidas gratuitamente e, na hipótese de dissolução da 
entidade, o seu patrimônio será revertido em favor de instituição 
congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social , não havendo, portanto, óbice à tramitação do 
projeto de concessão do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1 .023/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
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1.025/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

309 

A proposição sob comento, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Vila Padre Vitor -
VPV -, com sede no Município de Pouso Alegre. 

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em 
5/9/2003, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de 
ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1 o da Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispõe 

sobre a matéria, pode receber o título declaratório de utilidade pública 
estadual a entidade constituída ou em funcionamento no Estado, com 
o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, desde 
que possua personalidade jurídica e seja comprovado por autoridade 
competente, nos termos do parágrafo único do referido artigo, que 
está em funcionamento há mais de dois anos e os seus Diretores, de 
reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de seus 
cargos. 

A respeito dessas exigências, cumpre esclarecer que todas elas 
foram atendidas no caso, não havendo, portanto, óbice à tramitação 
do projeto. 

Vale ressaltar, ainda, que os arts. 31 e 34 (aos quais foi dada nova 
redação) do estatuto da entidade, guardando coerência com a 
natureza de suas atividades, prevêem, respectivamente, que, em caso 
de ser ela dissolvida, o seu patrimônio remanescente será destinado a 
outra instituição congênere, juridicamente constituída e devidamente 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; a ela é vedado 
remunerar e conceder vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou 
título, aos seus dirigentes, conselheiros, sócios, instituidores, 
benfeitores ou equivalentes pelo exercício específico de suas funções 
ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos 
constitutivos. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 
1 .025/2003. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 

J IO 

Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 
Bouças- Weliton Prado. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.027/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem 
por escopo seja declarado de utilidade pública o Cipó Futebol Clube -
CFC -, com sede no Município de Santana do Riacho. 

A proposição foi publicada em 6/9/2003 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 sejam 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 de seus cargos. 

À vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se o 
atendimento a tais requisitos e, no art. 77 do estatuto da instituição, 
que as atividades desenvolvidas pelos membros da Diretoria e do 
Conselho Fiscal serão gratuitas. Já o § 1° do art. 66 determina que, 
sendo ela dissolvida, seu 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, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.027/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano 

Batista- Weliton Prado- Leonídio Bouças. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
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1.030/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

3 1 I 

O Deputado João Bittar, autor do Projeto de Lei n° 1.030/2003, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Casa de Apoio Danielle, 
com sede no Município de Uberaba. 

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a este órgão 
colegiado para ser examinada, atendendo-se aos lindes estabelecidos 
no art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames 

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98. 
Tendo em mente os requisitos ali enumerados e procedendo à 

leitura da documentação que instrui o processo, verificamos que a 
entidade interessada no agraciamento com o título declaratório de 
utilidade pública cumpriu fielmente as exigências legais para a 
consecução de tal fim , fato que nos leva a constatar a inexistência de 
óbice à tramitação do projeto que a menciona. 

Verificamos, ainda, que o art. 23 do seu estatuto prevê a não-
remuneração dos cargos da Diretoria e dos Conselhos Fiscal e 
Deliberativo, enquanto o art. 25 determina que, em caso de dissolução 
da entidade, os bens remanescentes serão destinados a uma 
congênere. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 1 .030/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 

Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.031/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei 

em análise objetiva declarar de utilidade pública as Obras 
Assistenciais Espíritas Eurípedes Barsanulfo, com sede no Município 
de Araxá. 
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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. 24 do seu estatuto prevê a não-remuneração de 
seus Diretores, Conselheiros e sócios, enquanto o art. 27 determina 
que, em caso de dissolução da entidade, os bens remanescentes 
serão destinados a uma congênere, com personalidade jurídica e 
registro no órgão competente. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.031/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano 

Batista - Leonídio Bouças - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.032/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Padre João, por meio do Projeto de Lei n° 1.032/2003, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos 
Moradores e Amigos da Comunidade de Sesmaria - AMASE -, com 
sede no Município de Catas Altas da Noruega. 

Publicada em 6/9/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

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

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por 
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos ocupados; 
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constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de 
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública. 

Além da observância dos requisitos legais, verificamos que o art. 44 
do estatuto da entidade determina que, sendo ela dissolvida, a parte 
remanescente do seu patrimônio será doada a entidade congênere 
legalmente constituída e que o art. 45 prevê a não-remuneração dos 
cargos da diretoria e do conselho fiscal. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1 .032/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.034/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 1.034/2003, do Deputado Zé Maia, pretende 

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Jesus Pão da 
Vida- ABJPV -, com sede no Município de Tupaciguara. 

Publicada em 6/9/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser 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 
atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, também, 
que o art. 38 do seu estatuto prevê a não-remuneração dos ocupantes 
dos cargos de administração e o art. 41 determina que, sendo ela 
dissolvida, o patrimônio remanescente será incorporado ao de outra 
congênere, conforme decidir a assembléia geral. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1 .034/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
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Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 

Batista- Gilberto Abramo- Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.064/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1 .064/2003, de autoria da Deputada Maria José 

Haueisen, objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos 
Moradores e Amigos do Bairro Nossa Senhora das Graças, com sede 
no Município de Águas Formosas. 

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a este órgão 
colegiado para exame preliminar, nos termos do disposto no art. 188, 
ele o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública, objetivado pelo Projeto de 

Lei no 1.064/2003 está sujeito às normas estabelecidas na Lei n° 
12.972, de 27/7/98, especialmente em seu art. 1°. 

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais 
normas; verificamos, particularmente, que o art. 29 do estatuto da 
referida entidade prevê serem as atividades dos Diretores e 
Conselheiros gratuitas, e o art. 35 determina que, sendo a entidade 
dissolvida, os bens remanescentes serão destinados a entidade 
congênere, com personalidade jurídica e registro no órgão 
competente, ou a entidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.064/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 

Batista- Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.066/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela tem 

por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação Feminina 
de lpatinga- AFEI -, com sede nesse município. 
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A proposição foi publicada em 18/9/2003 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 sejam declaradas de utilidade pública estão 
enunciados no art. 1 o da Lei n° 12.972, de 27/7/98, a saber: devem 
elas possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais 
de dois anos, e seus Diretores, de reconhecida idoneidade, não 
podem ser remunerados pelo exercício de seus cargos. 

À vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se o 
atendimento a tais requisitos e também, no art. 27 do estatuto da 
entidade, que seus Diretores, Conselheiros, sócios e instituidores não 
serão remunerados em razão do trabalho ali desenvolvido; enquanto o 
art. 31 determina que, em caso de dissolução, os seus bens serão 
destinados a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS. 

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° 1.066/2003. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano 

Batista - Leonídio Bouças - Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 397/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em análise, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 2.455/2002, "cria 
as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPA - nas 
escolas de ensino médio da Rede Pública Estadual". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, 111 , "a", c/c o art. 188 
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do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos 
jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
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A proposição em exame institui, nas escolas da rede estadual de 
ensino médio, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes -
CIPAs. Seu objetivo principal é criar um instrumento que conscientize 
a comunidade escolar da importância dos conceitos de segurança e 
limpeza, de práticas necessárias para o combate de doenças como 
"stress" e lesão por esforço repetitivo, bem como de técnicas de 
ergonomia, além de constituir um espaço para interação. 

Tal iniciativa se espelha nas CIPAs do Direito do Trabalho, que são 
comissões formadas por representantes do empregador e dos 
empregados, com a atribuição de prevenir acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho. São funções das CIPAs nas empresas a 
realização de vistoria das condições de risco nos ambientes de 
trabalho, a adoção de medidas de segurança para reduzir ou 
neutralizar os riscos existentes, o fornecimento ao trabalhador de 
equipamento de proteção individual, adequado à respectiva função e a 
formação, o treinamento e a manutenção de equipes especializadas 
para atendimento em situações de emergência, bem como a 
orientação e a divulgação, buscando conscientizar as pessoas sobre a 
importância de adotarem uma postura preventiva. 

Ao transplantar essa iniciativa para as escolas públicas, o projeto o 
faz adequando o conceito às necessidades da comunidade escolar. 
Dessa forma, além de objetivar à prevenção de acidentes e ao 
combate à violência, busca estimular a cidadania, alertando a 
comunidade escolar para os malefícios da depredação, das pichações 
e de outras práticas danosas ou violentas, comuns no ambiente 
escolar. As referidas Comissões deverão, entre outras atribuições, 
identificar locais de risco, contabilizar e avaliar a gravidade dos casos 
de acidente e de violência, averiguar suas causas, planejar e 
recomendar medidas preventivas, estimular a atenção quanto à 
segurança e promover programas preventivos. 

Iniciativas com esse objetivo já foram adotadas em outros Estados e 
municípios da Federação. Em 2002, foi aprovada, em Natal, RN, a Lei 
n° 212, que cria as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e 
Violência nas Escolas - CIPAVES -, visando a evitar a ocorrência de 
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agressões, brigas e indisciplina nas escolas mumctpais, o que, 
segundo a coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação, vinha prejudicando o ensino e a aprendizagem dos alunos. 
(Entrevista publicada na "Tribuna de Natal", no "site" 
www. tribunadonorte .com .br/anteriores/03061 8/natal3. html., em 
18/6/2003. Data da consulta: 15/9/2003.) 

De acordo com o trabalho publicado pelo Núcleo de Saúde Pública 
da Universidade Federal de Pernambuco, o "acidente é um evento 
não intencional e evitável, causador de lesões físicas ou emocionais 
no âmbito doméstico ou nos outros ambientes sociais, como o do 
trabalho, do trânsito, da escola, de esportes e o de lazer ( ... ) Esse 
conjunto de eventos consta na Classificação Internacional de Doenças 
- CID - (OMS, 1985, e OMS, 1995) sob a denominação de causas 
externas". Conclui-se, no referido estudo, que, no ambiente escolar, 
freqüentemente ocorrem acidentes que prejudicam o desempenho do 
aluno. Por outro lado, a escola contém um potencial humano - alunos, 
professores, pessoal de apoio - que pode atuar, após capacitação 
adequada, na prevenção e na prestação de primeiros socorros a 
vítimas de acidentes, tenham eles ocorrido ou não no âmbito da 
escola. Por fim, reconhece-se que ações como as previstas no projeto 
em exame, que visam a despertar a necessidade de que todos se 
tornem agentes multiplicadores dos conhecimentos e das atitudes que 
salvam vidas, ampliando a cidadania, dentro e fora da escola, 
inserem-se no "ideário da promoção da saúde, vinculado ao 
movimento difundido mundialmente de Cidades Saudáveis". 
(Universidade Federal de Pernambuco: "Prevenção de Acidentes e 
Capacitação para Execução de Primeiros Socorros em Escolas 
Públicas", pág. 4.) 

É importante ressaltar que, nos Estados e municípios onde foram 
implantadas políticas visando a esse objetivo, houve interação com 
outros setores da sociedade, notadamente universidades de Medicina, 
que forneceram treinamento e orientação sobre primeiros socorros e 
outras práticas auxiliares na prevenção de acidentes. 

Destaque-se, ainda, que a criação das CIPAs nas escolas públicas 
não irá gerar despesa para o Estado. 

Como se vê, trata-se de uma prática já adotada em outros Estados 
que merece ser introduzida em Minas Gerais. No que toca à 
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constitucionalidade da matéria, não encontramos óbice à sua 
tramitação. Não se trata, no nosso entendimento, da instituição de 
normas referentes ao Direito do Trabalho, tampouco de regras 
relativas ao regime jurídico dos servidores. Trata-se da instituição de 
uma política pública que deverá ser adotada pelas escolas da rede 
estadual de ensino médio com o intuito de conscientizar a comunidade 
escolar da importância da prevenção de acidentes e violência. 

Vislumbramos, todavia, a necessidade de alterar a redação da 
proposição em análise. Retiramos do texto do projeto impropriedades 
jurídicas, que, por determinarem ações específicas a serem 
implementadas pelo Poder Executivo, ferem o princípio da separação 
dos Poderes. Retiramos, ainda, o dispositivo que autoriza o Executivo 
a firmar convênios para a consecução dos objetivos previstos no 
projeto, por ser essa uma ação própria daquele Poder, a qual 
prescinde de autorização legislativa. Por fim, propomos alterações que 
visam a adequar o projeto à técnica legislativa. Por esses motivos 
apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo no 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 397/2003 na forma do Substitutivo no 1, 
a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Institui a política de prevenção de acidentes e violência nas escolas 

da rede estadual de ensino médio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As escolas públicas estaduais de ensino médio adotarão 

políticas de prevenção de acidente que envolvam alunos, professores 
e servidores da escola, por meio da instituição de Comissões Internas 
de Prevenção de Acidentes - CIPAs. 

Art. 2° - As Comissões de que trata esta lei são compostas por 
integrantes da respectiva comunidade escolar. 

Art. 3° - As Comissões de que trata esta lei têm as seguintes 
atribuições: 

I - identificar as áreas que apresentem risco de acidentes nas 
escolas; 

11 - levantar as causas das doenças decorrentes do trabalho 
desenvolvido nas escolas; 
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111 - identificar as causas da violência no âmbito escolar; 
IV - sugerir e implementar medidas de segurança para reduzir ou 

neutralizar os problemas detectados; 
V - orientar e conscientizar a comunidade escolar sobre os 

problemas existentes e sobre a importância da adoção de medidas 
preventivas. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton 

Prado - Leonídio Bouças - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 629/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em 
análise "dispõe sobre a utilização de energia solar na construção de 
habitações populares". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 17/4/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes e 
Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, ' 111 , "a", c/c o art. 188, 
do Regimento Interno, analisar a matéria quanto a sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em exame determina que, nos projetos de construção 

de habitações populares a serem realizados com recursos do Fundo 
Estadual de Habitação - FEH -, seja utilizada a energia solar com 
vistas a diminuir o custo referente ao consumo de energia pela 
população beneficiada com tais moradias. 

Não resta dúvida de que o objetivo da proposição é nobre, 
principalmente tendo em vista a recente crise energética enfrentada 
pelo País, comumente denominada "apagão", a qual, devido às suas 
proporções, trouxe à baila a discussão sobre a importância da 
utilização de fontes alternativas de energia, de modo a conciliar o 
custo dos investimentos no sistema de fornecimento de energia com o 
aproveitamento sustentável dos recursos naturais necessários para 
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mantê-lo. Pode-se considerar que o "apagão" provocou na 
sociedade brasileira uma verdadeira mudança de mentalidade. Não se 
pode também deixar de observar que os constantes aumentos nas 
tarifas do serviço de energia elétrica vêm contribuindo, de forma 
expressiva, para o aumento do custo de vida, notadamente para a 
população de poder aquisitivo mais baixo. 

Diante desse contexto, é necessário que o poder público atue tanto 
no sentido de estimular quanto no de orientar a população sobre os 
benefícios e a necessidade da utilização de outras fontes de energia. 
Registre-se que na legislatura passada houve muitas iniciativas 
parlamentares que visavam à implementação de políticas públicas 
voltadas para a utilização de fontes alternativas de energia. 

No caso da energia solar, a sua utilização, além de não provocar 
danos impactantes ao meio ambiente, é muito mais econômica para o 
usuário. 

Sob o prisma jurídico-constitucional, não encontramos óbice à 
tramitação da matéria, uma vez que, embora seja competência 
privativa da União legislar sobre energia, o projeto não entra 
propriamente nesta seara. Ademais , o Estado tem competência para 
agir com o objetivo de incentivar e patrocinar políticas públicas nessa 
área. Acrescente-se que o inciso IX do art. 23 da Constituição da 
República prevê, como competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, a promoção de programas de 
construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e 
de saneamento básico. A Constituição do Estado inclui, em seu art. 
11 , inciso IX, norma de igual teor. 

Todavia, consideramos oportuno que tal determinação seja incluída 
na Lei n° 11.830, de 6nl95, que trata do Fundo Estadual de Habitação 
- FEH - e dá outras providências, uma vez que o projeto trata de 
construções habitacionais com recursos oriundos desse Fundo. 

É necessário ainda salientar a importância da análise a ser realizada 
pelas comissões de mérito para se apurar a viabilidade técnica e 
financeira da implantação do sistema de energia solar. Por este 
motivo, julgamos conveniente que a norma deixe uma margem de 
discricionariedade ao Poder Executivo para possibilitar a adoção de 
outros sistemas de fornecimento de energia nos casos em que a 
implantação do sistema de energia solar não seja viável. 
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Por fim, resta informar que a norma contida no art. 2° do projeto 

fixa uma multa a ser aplicada ao próprio Estado no caso de 
inobservância das suas disposições, o que se mostra incompatível 
com o ordenamento jurídico vigente. O Poder Executivo está 
constitucionalmente obrigado ao cumprimento das normas jurídicas, 
sob pena de sua aplicação ser imposta pelo Judiciário, no caso de ser 
este Poder provocado para tanto. Não é razoável o estabelecimento 
de uma multa a ser aplicada pelo Executivo a ele mesmo. Tal 
raciocínio contraria a própria lógica do estado democrático de direito, 
que está amparado na observância das normas democraticamente 
promulgadas. 

Os problemas anteriormente assinalados justificam a apresentação 
do Substitutivo no 1 ao final deste parecer. Com efeito, esse 
substitutivo propõe alteração na Lei no 11 .830, de 6n/95, que trata do 
Fundo Estadual de Habitação e dá outras providências, o que atende 
os objetivos pretendidos, bem como sana problemas de técnica 
legislativa contidos no projeto de lei em exame. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de 
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 

pela juridicidade, 
Lei no 629/2003 na 

Altera a Lei n° 11 .830, de 6 de julho de 1995, que cria o Fundo 
Estadual de Habitação - FEH - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 o da Lei n° 11 .830, de 6 de julho de 1995, passa a 

vigorar acrescido do seguinte § 4 o : 
"Art. 1 o- .............................. . 
§ 4° - Na construção de habitação urbana e rural com recursos 

oriundos do Fundo Estadual de Habitação - FEH -, será dada 
preferência à implantação do sistema de aquecimento por meio da 
energia solar.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e oitenta 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. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
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Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Weliton Prado - Leonídio 

Bouças - Leonardo Moreira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 810/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Jô Moraes, o Projeto de Lei n° 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, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão e à de Saúde. 

Cabe-nos, preliminarmente, emitir parecer sobre sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, c/c o art. 102, 
111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a fiscalização e a 

vigilância sanitária dos estabelecimentos que oferecem o serviço de 
bronzeamento artificial e dá outras providências. 

Ao tratar de medida que visa à criação de regras para o 
fornecimento desse serviço, bem como para a sua utilização, o projeto 
busca a eficiência do setor público no que concerne à vigilância 
sanitária, de forma a assegurar a promoção, a proteção e a 
recuperação da saúde do cidadão. Isso lhe garantiria acolhimento pelo 
sistema legal constitucional vigente, tendo em vista o disposto no art. 
196 da Constituição da República. 

A matéria insere-se no domínio de competência legislativa estadual, 
conforme disposto no art. 24, XII , da Constituição Federal, segundo o 
qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde, sendo comum 
entre as três esferas de governo a competência material sobre 
assuntos dessa natureza. 

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, 
nada há que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo, porque não há 
norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à 
matéria objeto da proposição. No entanto, alguns aspectos da 
proposta, que merecem ser apontados, impedem-na de prosperar, 
visto que conflitam com comandos constitucionais e legais vigentes. 
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O "caput" do art. 198 da Carta da República determina que "as 

ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único", 
organizado de acordo com as diretrizes de descentralização, de 
atendimento integral à população, priorizadas as ações de prevenção 
e de participação da comunidade. O Sistema Único de Saúde - SUS -
é definido como um sistema único, seguindo os mesmos princípios em 
todo o território nacional, sob a responsabilidade, em cada esfera, dos 
Governos Federal , Estadual e Municipal. Nesse sistema, a 
predominância do interesse de uma pessoa de direito público não 
deverá excluir a obrigação de uma outra. 

As disposições gerais para o sistema de saúde proposto, destinado 
a estabelecer condições que assegurem o acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços públicos de saúde, foram 
consubstanciadas na Lei Federal no 8.080, de 19/9/90, a Lei Orgânica 
da Saúde, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e 
recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços 
correspondentes. 

Conforme determinam a alínea "a" do inciso I e o inciso VI do art. 6° 
da mencionada lei federal , estão incluídos no campo de atuação do 
SUS a execução de ações de vigilância sanitária e o controle e a 
fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a 
saúde, matéria de que trata a proposição. O § 1 o do referido artigo 
estabelece, ainda, que se entende "por vigilância sanitária um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao 
consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam 
direta ou indiretamente com a saúde". 

O art. 15 da norma citada determina que a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os municípios exercerão, em seu âmbito 
administrativo, entre outras, as atribuições de definição das instâncias 
e dos mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e 
dos serviços de saúde, bem como das instâncias e dos mecanismos 

L...----0 -------' 



324 
de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária. 

No que concerne à vigilância sanitária, à direção nacional do SUS 
compete definir e coordenar seus sistemas, estabelecer normas sobre 
o assunto e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e 
fronteiras, podendo essa execução ser complementada pelos 
Estados, Distrito Federal e municípios. Compete também à direção 
nacional estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle 
da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de 
consumo e uso humano. À direção estadual do SUS cabe coordenar 
e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância 
sanitária. Quanto à direção municipal da entidade, compete-lhe 
executar os serviços de vigilância sanitária. 

Dispõe ainda sobre a matéria a Lei Federal n° 9.782, de 26/1/99, que 
define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA - e dá outras providências. 
O art. 2° da citada lei estabelece que 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, competindo à ANVISA estabelecer normas, propor, 
acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de 
vigilância sanitária". 

O Decreto no 3.029, de 16/4/99, que aprova o regulamento da 
ANVISA estabelece, em seu art. 2°, que a Agência terá por finalidade 
institucional "promover a proteção da saúde da população, por 
intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de 
produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos 
ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles 
relacionados". Além disso, conforme disposto no inciso 111 do art. 3°, 
compete à ANVISA estabelecer normas, propor, acompanhar e 
executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária. 

No que concerne ao bronzeamento artificial , a ANVISA editou a 
Resolução RDC n° 308, de 14/11/2002, dispondo sobre as prescrições 
técnicas para as câmaras de bronzeamento, que assegurem o 
cumprimento de requisitos essenciais de segurança e eficácia, bem 
como sobre regras para a proteção à saúde e a segurança dos 
usuários do serviço, além de definir a aplicação das penalidades 
previstas na legislação federal. 
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A Lei Federal no 6.437, de 20/Bn7 , que configura infrações à 

legislação sanitária federal , estabelece as sanções respectivas e dá 
outras providências, estabelece como infração à legislação sanitária a 
instalação e a manutenção em funcionamento de aparelhos e 
equipamentos geradores de radiações, sem a licença do órgão 
sanitário competente ou contrariando o disposto nas demais normas 
legais ou regulamentares pertinentes. 

Assim, como se pode depreender pelo exposto, no âmbito do SUS 
compete à União definir e coordenar os seus sistemas, bem como 
estabelecer normas, cabendo aos Estados suplementá-las, no que 
lhes for peculiar. 

Suprimimos, por meio da Emenda no 1, o inciso 11 do art. 2°, que 
define o termo "câmara de bronzeamento artificial" como aparelho 
emissor de radiação ultravioleta - UV - do tipo 1 ou 2, conforme 
definido na norma técnica brasileira NBR-IEC 60335-2-27, uma vez 
que se trata de norma periodicamente revista e atualizada, de acordo 
com as mudanças tecnológicas que se processam como o decorrer do 
tempo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 810/2003 com a 
Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

EMENDA no 1 
Suprima-se o inciso 11 do art. 2° 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado - Leonardo Moreira. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 6/10/2003, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Biel Rocha, justificando a extensão de sua estadia em 
Cuba. (- Ciente. Publique-se.) 



BELO HORIZONTE,QUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 6/10/2003 
Presidência do Deputado Doutor Viana 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 

316 

Djalma Diniz - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Laudelino 
Augusto - Sebastião Helvécio. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) -Às 20h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca 
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 7, 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.). 

ATA DA 228 REUNIÃO ESPECIAL, EM 2/10/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e André Quintão 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presenças - Destinação da reunião - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Deputado André Quintão - Palavras do 
Deputado Mauro Lobo - Palavras do Secretário Antônio Augusto 
Junho Anastasia - Palavras do Subsecretário Tadeu Barreto 
Guimarães - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Dilzon Melo- Antônio Andrade- Luiz Fernando Faria-

Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Jr. - André 
Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos 
Pimenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma 
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro 
Nascimento- Ermano Batista- Fábio Avelar- Fahim Sawan - Gilberto 
Abramo - lvair Nogueira - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino 
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Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças 
- Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Marília Campos -
Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sebastião 
Helvécio- Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila -
Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 9h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado Laudelino Augusto, 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 tomarem assento à mesa 
os Exmos. Srs. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de 
Estado de Planejamento e Gestão; Tadeu Barreto Guimarães, 
Subsecretário de Estado de Planejamento e Orçamento; Deputado 
André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular; e 
Deputado Mauro Lobo, Membro da Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Registro de Presenças 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário da 

Vereadora Ana Pascoal, dos estudantes dos cursos de Comunicação 
e Direito da PUC, que integram o projeto Conexão Assembléia com a 
Escola do Legislativo, e dos integrantes da Associação da Escola 
Superior de Guerra. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à apresentação do Plano 

Mineiro de Desenvolvimento Integrado- PMDI -e do Plano Plurianual 
de Ação Governamental- PPAG- do quadriênio 2004/2007. 

Palavras do Sr. Presidente 
As audiências públicas que ora se instalam tomam grande 

relevância por duas razões especiais. A primeira delas demonstra o 
pioneirismo de Minas Gerais e de sua Assembléia Legislativa na 
proposta de uma ampla discussão, com representativos segmentos da 
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sociedade civil , em torno do planejamento da ação governamental 
e do seu detalhamento para os próximos quatro anos. A outra razão, 
de igual importância, decorre do entendimento entre os Poderes 
Executivo e Legislativo, tendo em vista o interesse maior de Minas na 
busca de sua recuperação e do desenvolvimento sócio-econômico, no 
contexto de uma difícil situação fiscal. 

O PMDI já constitui uma avançada inovação da Constituição 
Estadual, pois, ao contrário dos PPAGs, não é previsto pela 
Constituição Federal. Trata-se, portanto, de uma estratégia pioneira 
de planejamento a longo prazo, que coloca nosso Estado, mais uma 
vez, na vanguarda nacional. Suas diretrizes devem refletir as 
aspirações e expectativas do povo mineiro, orientando os programas e 
ações do PPAG 2004-2007. O documento encaminhado a este 
Legislativo, por mensagem do Exmo. Governador Aécio Neves, busca, 
num primeiro momento, o reequílibro , para favorecer, em seguida, o 
salto tão necessário rumo ao futuro, pelo incremento das atividades 
produtivas, junto à expansão dos mercados consumidor e de trabalho, 
e, ainda, pelo desenvolvimento tecnológico em face da urgência de 
superação das desigualdades sociais e regionais e da promoção das 
camadas menos favorecidas. 

As quatro audiências que irão transcorrer neste Plenário, e a que 
acontecerá no próximo dia 24, em Araçuaí, em expresso 
reconhecimento à necessidade de integração econômica e social do 
vale do Jequitinhonha, obterão subsídios ao aperfeiçoamento do 
PMDI e do PPAG, reforçando seus objetivos e iniciativas estratégicas. 
Promovidas conjuntamente pela Comissão de Participação Popular e 
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, essas 
audiências não pretendem, portanto, apenas apresentar previamente 
à sociedade a metodologia e o conteúdo dos dois Planos. Os diversos 
responsáveis pelos 30 projetos estruturadores para o desenvolvimento 
estadual aqui estarão para aperfeiçoar e democratizar esses 
instrumentos de gestão, em parceria com o Legislativo e com as 
entidades patronais e trabalhadoras envolvidas no processo. 

As contribuições, como fruto do consenso, levantadas e aprovadas 
nos grupos de trabalho, serão transformadas em sugestões pela 
Comissão de Participação Popular, a fim de serem incorporadas ao 
PMDI e ao PPAG de 2004-2007. Esta Assembléia não apenas 
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defende, mas tem o dever de participar do esforço comum por 
Minas Gerais. Assim, a busca do entendimento, coroando as grandes 
aspirações e expectativas sociais, deve permear o trabalho dessas 
audiências, aprimorando os documentos desenvolvidos pelo 
Executivo, os quais acusam a importante participação do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social. 

Esta Casa, por sua Presidência, tem a certeza de que o futuro de 
Minas começará a se concretizar com os debates que se iniciam e 
com as acuradas propostas que dele provirão. Muito obrigado! 

Palavras do Deputado André Quintão 
Sras. e Srs. Deputados, convidados, membros da Comissão 

Permanente de Participação Popular, Secretário Anastasia, 
Subsecretário Tadeu Barreto, entidades, cidadãos, servidores desta 
Casa, destaco o pioneirismo da iniciativa dessa Comissão, criada na 
atual legislatura. A Mesa da Assembléia, presidida pelo Deputado 
Mauri Torres, tomou a decisão de implantar aqui comissão dessa 
natureza, após a criação de uma na Câmara dos Deputados. 

Qualquer entidade legal constituída da sociedade civil pode 
apresentar, sem exigência de número mínimo de assinaturas, projetos 
de lei , emendas, solicitação de audiências públicas e outros 
mecanismos de aprimoramento do trabalho legislativo. A importante 
novidade aponta para a democratização do Poder Legislativo, 
rigorosamente inspirada na Constituição de 1988, na compatibilização 
de democracia representativa e direta. Estamos felizes , já que a 
iniciativa é concreta e objetiva, e os trabalhos iniciaram-se em junho 
deste ano. Além disso, saliento o pioneirismo em relação ao processo. 

Esta Casa já contou com momentos de participação popular na 
análise da lei orçamentária: as audiências regionais . Um trabalho 
árduo, que contou com ampla participação da sociedade, empenho 
dos servidores desta Casa e, infelizmente, não levou à aplicação 
prática daquelas deliberações, mas foi um processo muito 
interessante. É a primeira vez que a Assembléia se dispõe, do ponto 
de vista de abertura popular, a discutir planos estratégicos, no caso o 
PPAG, que determina as prioridades para os próximos quatro anos, 
2004 a 2007, bem como o PMDI , numa visão de futuro, até o ano de 
2020. 

Aqui estamos, nesta abertura, consagrando dois princípios, dois 
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elementos básicos na recuperação econômica, política e social não 
só de Minas, mas do País. Em primeiro lugar, a noção de 
planejamento. Principalmente no campo das políticas públicas, é 
fundamental o planejamento no conjunto do processo, no diagnóstico, 
na compreensão de realidades, na formulação de alternativas, na 
estipulação de metas, diretrizes, na avaliação, revisão e monitoração. 
Infelizmente, ao longo dos últimos anos, houve pouco planejamento, 
nesse sentido amplo, no Estado de Minas Gerais. Sabemos que a 
recuperação político-econômica de Minas Gerais depende de 
planejamento também. 

Relendo o livro do Prof. Otávio Dulci , que se encontra aqui presente, 
"Recuperação Político-Econômica de Minas Gerais", percebemos 
momentos em que o Estado avançou, mais exatamente quando houve 
unificação de setores em torno de projeto comum para Minas Gerais: 
1903, no Congresso Agrícola, Comercial e Industrial; no Plano de 
Recuperação Econômica e Fomento da Produção, de Milton Campos, 
em 1947, e em outros momentos. Talvez no início do século passado 
houvesse uma perspectiva mais elitista, em que o interesse de Minas 
era confundido com o das elites econômicas. Mas esses elementos 
foram propulsores de um determinado processo de diversificação e 
crescimento econômicos. Hoje, ao iniciar o processo de discussão de 
um plano para Minas, estamos incorporando novos atores. E aí está o 
segundo princípio importante, além do planejamento, que é o 
componente da participação popular. Não existe projeto ou plano para 
Minas somente de alguns segmentos, daí a importância de abrirmos o 
espaço, além dos processos que ocorreram no Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social , dentro das prerrogativas do 
Legislativo, para uma ampla participação da sociedade civil : 
especialistas, entidades, cidadãos, setores. É importante que o 
resultado desse processo incorpore à construção de planos para 
Minas visões diferenciadas. E a participação é um componente 
fundamental para a consecução de planos. Sabemos que, para a 
execução, o êxito, para que os resultados de um plano se tornem 
efetivos, a participação e a adesão social são componentes 
estratégicos. 

Ontem perguntavam-me sobre a situação financeira do Estado. 
Diziam-me que este se encontra em dificuldades, com suas finanças 
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combalidas, e queriam saber como discutiríamos a avalancha de 
demandas. Incorporamos e incluímos um conceito novo nesse 
processo de discussão. Há políticas e projetos estruturadores. Nessas 
audiências, discutiremos não somente novas demandas, mas também 
o conteúdo das políticas propostas. Não basta gastar "X:' com saúde, 
educação e habitação; devemos avaliar se está sendo bem gasto, 
retornando ao cidadão, e se o rumo da política pública é adequado. É 
absolutamente legítima a demanda específica, ou seja, a ponte, a 
escola e o posto de saúde. Damos um salto de qualidade. 
Discutiremos políticas estruturantes para a recuperação do Estado. O 
posto, a estrada e a ponte dependem de um processo de recuperação 
política, econômica e social do Estado, num contexto nacional e atual 
de mudanças. 

Minas Gerais participa ativamente. O processo nacional depende de 
sua participação no cenário nacional, seja na área política, econômica 
ou na questão social, tecnológica e ambiental. 

Sr. Presidente, registro, primeiramente, o pionemsmo e a 
importância dessa mudança e desse novo ingrediente de conteúdo de 
participação popular. Desejo ser justo com o Sr. Presidente e a Mesa. 
V. Exa. foi determinante na implantação da Comissão de Participação 
Popular e na deflagração desse processo interno na Assembléia. Sem 
a participação e o apoio da Mesa e do corpo técnico e o esforço dos 
órgãos e das assessorias, esse processo não se iniciaria. Sei das 
limitações. A primeira vez é um aprendizado. A cada audiência 
devemos aperfeiçoar o processo. 

Registro também a parceria com a Secretaria de Planejamento. O 
Deputado Mauro Lobo e eu nos encontramos com o Secretário 
Anastasia. Nesse encontro apresentamos as prerrogativas da 
Comissão e a nossa deliberação política de promover um processo 
participativo. Imediatamente tivemos o seu acolhimento e , 
principalmente, a sua determinação em realizar, juntamente com a 
Assembléia, o processo de audiências públicas. Nesta Casa, neste 
momento, essa construção coletiva leva-nos a um ponto de 
convergência. Isso será fundamental, pois, além do processo 
participativo de opinião das pessoas, dos setores e das entidades, há 
também - serei claro - um processo político de deliberação sobre as 
sugestões apresentadas. 
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Finalmente, digo que esse processo não se encerra na quinta 

audiência pública. Felizmente, o PPAG contém um dispositivo nesse 
sentido, determinando a realização de processos participativos de 
avaliação dos planos, aprovados na Assembléia. Às vezes nem plano 
existe. Então, é bom que haja plano e que seja construído com a 
participação popular. Aliás, é isso que promovemos. É importante que 
o plano não fique no papel e que as metas traduzam-se na vida 
concreta do cidadão. A participação popular também é importante, 
pois é o elemento de acompanhamento, de avaliação, de revisão e de 
pressão, a fim de criar condições para que o plano altere a vida das 
pessoas. Nesse sentido, construímos internamente e com o Governo 
Estadual mecanismos indicadores de monitoramento participativo, de 
acordo com o plano que sair desta audiência, de maneira 
descentralizada. 

Nesse processo não foi possível realizar audiências públicas em 
todas as regiões de planejamento do Estado, devido até ao prazo. 
Aliás, o Presidente fez menção à realização de uma audiência em 
Araçuaí. Escolhemos as regiões Norte e dos vales do Mucuri e do 
Jequitinhonha, devido à prioridade social e aos IDHs. 

Nossa determinação é que os processos subseqüentes de avaliação 
das metas descentralizadas sejam feitas por meio de audiências 
públicas regionalizadas. 

Estamos iniciando um processo que não se esgota com a votação 
do plano, pelo contrário, estamos construindo uma parceria coletiva de 
monitoramento dos planos a serem aprovados por esta Casa. 

Hoje faremos a abertura dos trabalhos, com diretrizes gerais e 
metas, para compreendermos o todo do processo. Nosso calendário: 
dia 9, Bloco de Desenvolvimento Econômico; dia 16, Bloco de 
Desenvolvimento Social ; dia 24, audiência em Araçuaí; dia 30 -
reforma administrativa, gestão do Estado. 

Com exceção do dia de hoje, faremos trabalhos, a partir do dia 9, 
com palestras gerais temáticas e grupos de trabalhos específicos na 
parte da tarde, para aprimorarmos os projetos estruturadores 
apresentados pelo Governo. Essa foi a nossa opção metodológica na 
condução dos debates. Mas isso não significa que temas que não 
constam nesses projetos não possam ser debatidos. Deixo isso claro. 
Conversei com pessoas da UEMG, da Defensoria Pública e da 
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Assistência Social, e a metodologia de discussão em torno dos 
projetos foi acertada com o Governo, já que tínhamos de escolher um 
caminho. Isso não impede a discussão do conjunto do orçamento do 
PPAG e do PMDI, já que essa é uma prerrogativa da Assembléia. 
Esse é um processo novo. 

Peço desculpas, em nome da Comissão, pelas eventuais falhas que, 
com certeza, o processo terá. De Minas daremos o exemplo a todo o 
Brasil. Estivemos num encontro de comissões de participação popular 
de outras Assembléias, e nenhuma delas encaminha discussão de 
PPAG, de Plano de Desenvolvimento Integrado, de maneira 
participativa. Então, esse processo servirá não só a Minas, mas 
também a outras Assembléias do nosso País. 

Congratulo-me com todos os presentes, registrando, mais uma vez, 
meu profundo agradecimento em nome da Comissão. Agradeço aos 
servidores desta Casa, que nos auxiliaram no Fórum Mineiro de 
Participação Popular, bem como às entidades da sociedade civil que 
nos ajudaram a elaborar este processo. Neste momento, em que o 
povo brasileiro tem grandes esperanças de mudanças, é muito bom 
que a participação, o planejamento e a integração institucional entre 
os vários níveis do Governo aconteçam, respeitando-se as 
divergências e colocando-se o interesse público e o interesse do 
Estado acima delas. Essas divergências se somam na construção de 
um plano para Minas, porque, para que se imponha na realidade 
nacional, é preciso que haja amplo consenso dentro do Estado. A 
Assembléia, por sua própria natureza, é o espaço adequado para 
repor o povo de Minas no cenário nacional, com melhor qualidade de 
vida para todos. 

Muito obrigado. Que Deus ilumine nossos trabalhos. 
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Com a palavra, o 

Deputado Mauro Lobo. 
Palavras do Deputado Mauro Lobo 

Quero cumprimentar o Deputado André Ouintão, Presidente da 
Comissão de Participação Popular e que preside os trabalhos no 
momento. Saúdo o Secretário de Planejamento e Gestão, Dr. Antônio 
Augusto Junho Anastasia; o Subsecretário de Estado de 
Planejamento e Orçamento, Tadeu Barreto Guimarães; os Deputados 
e o público presente. 
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Estamos iniciando em outubro a discussão de três grandes 

projetos: o PMDI , o PPAG e o próprio orçamento, visando à 
recuperação econômico-financeira do Estado. Temos também os 
programas estruturantes e ações voltadas para o outro lado. Apesar 
de querermos investimentos e o desenvolvimento do Estado, a área 
pública tem de se preocupar cada vez mais em encontrar o equilíbrio 
econômico-financeiro e a austeridade de gestão. 

Essa é uma imposição da sociedade. E, quando me refiro ao 
Estado, faço-o no sentido amplo. Estamos debatendo a reforma 
tributária em nível federal. E percebemos que, nessa questão, há uma 
discussão ampla da União com Estados e municípios, mas, no nosso 
entendimento, não há tal discussão com a sociedade sobre a reforma 
tributária. A sociedade sustenta o Estado e não está tendo a devida 
voz nesse processo. 

Por iniciativa do então Deputado e Presidente da Câmara dos 
Deputados, Aécio Neves, foi criada a Comissão de Participação 
Popular, que serviu de modelo para a nossa. Realizaram-se 
discussões do PPAG em nível federal , com várias audiências públicas 
nos Estados, mas sentimos que a participação popular não está 
presente como deveria, no que diz respeito a essas reformas. 

Essa é uma questão importante. Para que qualquer planejamento 
seja bem-sucedido, é necessário que as partes envolvidas acreditem 
na proposta e estejam dispostas a cooperar para o seu bom 
encaminhamento. Vejo com um otimismo maduro iniciativas como a 
de hoje, cujo objetivo é criar condições para que sociedade dê sua 
contribuição e também permitir que o próprio Governo exponha a sua 
realidade, o que pretende fazer para a sua recuperação. Nesse 
entendimento do Governo com a sociedade, deve haver uma 
interação positiva e necessária para que as mudanças ocorram. 

Como Deputado membro de comissões permanentes diretamente 
envolvidas nesse processo, estou confiante em que a Assembléia 
Legislativa, o Governo do Estado e a sociedade mineira, integrados, 
apresentem boas propostas. Propostas exeqüíveis, que, no próprio 
encaminhamento e desenvolvimento do processo, deverão ser 
monitoradas e ajustadas. A partir dessas iniciativas, poderemos sair 
do discurso e agir. Precisamos mostrar ao País que Minas é capaz de 
fazer propostas que modifiquem essa estrutura. 
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Faço votos de que este evento seja um marco no 

desenvolvimento econômico, social e polftico do nosso Estado e do 
nosso Pars. 

Temos a convicção de a sociedade, o Legislativo e o Executivo 
darão sua contribuição para que haja esse real desenvolvimento do 
nosso Estado. Muito obrigado. 

Palavras do Secretário Antônio Augusto Junho Anastasia 
Sr. Presidente, Deputado André Quintão, grande inspirador dessas 

audiências; Subsecretário de Planejamento e Orçamento, Dr. Tadeu 
Barreto Guimarães; Deputado Mauro Lobo; Srs. Deputados; dirigentes 
de órgãos da administração pública estadual; membros do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico do Estado; dirigentes de entidades de 
classe; representantes de associações comunitárias; membros do 
corpo técnico da Assembléia Legislativa; senhoras e senhores que 
participam desta primeira reunião das audiências públicas relativas ao 
PMDI e ao PPAG para o próximo quadriênio. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaria de fazer eco a suas 
palavras e de rejubilar-me com a Assembléia Legislativa pela iniciativa 
meritória de instituir a Comissão de Participação Popular, porquanto 
isso vai aprimorar o processo democrático no nosso Estado. Como o 
senhor bem sabe, o Governador Aécio Neves, à época Presidente da 
Câmara dos Deputados, inovou na história do Parlamento brasileiro 
ao criar uma comissão com esse mesmo objetivo no âmbito federal. E 
Minas Gerais fez muito bem na sua esfera legislativa, ao dar 
seqüência a esse passo, criando-a também no âmbito estadual, sob a 
sua lúcida presidência. E fico ainda mais satisfeito porque, o senhor 
mesmo o disse, inauguram-se os trabalhos desta Comissão com um 
assunto tão relevante, tão importante, como a discussão dos planos 
para o futuro do Estado de Minas Gerais, o PMDI e o PPAG. 

Naturalmente, a função de planejamento do Estado está sendo 
recomposta aos poucos. É fundamental , em um momento como o que 
atualmente atravessamos, de crise e de dificuldades, que haja essa 
esperança de visualizar o futuro e de identificar as prioridades, as 
estratégias, as vertentes, os objetivos e as metas. Como vamos 
realizar isso? Esse trabalho não é solitário, isolado, um trabalho 
somente do Poder Executivo. Não. É um trabalho de toda a sociedade 
mineira e, como o senhor bem disse, não se exaure na própria 
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aprovação pelo Poder Legislativo. Desdobra-se muito além, porque 
um plano só terá êxito no momento em que receber a adesão integral 
da sociedade, de todos os seus estamentos. 

Então, no momento em que tivermos tantos projetos estruturadores 
e esses projetos ficarem gravados indelevelmente em cada cidadão 
mineiro, aí, sim, teremos um plano vitorioso, porque ele estará 
formando parte da alma de Minas Gerais. E, como o senhor disse, não 
será mais - todos tentaremos evitar que seja - um plano composto de 
um amontoado de papéis, que, apesar das boas intenções, não tem 
efetividade, eficiência e eficácia comprovadas na atividade quotidiana, 
não só da administração pública, mas também das empresas, da 
sociedade civil, do terceiro setor, ou seja, de todas as forças vivas da 
sociedade, que têm de se irmanar para que Minas Gerais se 
desenvolva com o Brasil. E não apenas isso: vai além do 
desenvolvimento nacional, para que Minas, de fato, se recomponha. A 
grande meta síntese que temos, de toda a sociedade mineira e que 
consta dos planos, é a de melhorar o IDH, hoje o 11 o do Brasil. No 
futuro, teremos condições de nos orgulhar por termos participado 
desse processo em conjunto. 

Portanto, faço esta palavra preliminar e propedêutica, Sr. 
Presidente, para cumprimentar a Assembléia pela iniciativa e, 
especialmente, ao senhor e ao Deputado Mauro Lobo, muito dedicado 
a essa atividade, juntamente com os demais parlamentares. Quero 
reiterar a disposição firme do Poder Executivo, através da Secretaria 
de Planejamento e Gestão e de todas as demais secretarias, com a 
expressa determinação do Governador Aécio Neves de colaborar, 
participar, interagir e discutir, a fim de que tenhamos dois planos que 
sejam aprovados com o respaldo da sociedade e que, a partir de 
agora, de fato , possam fazer parte do quotidiano, da nossa realidade. 

Feita esta introdução, quero dizer aos senhores que estou falando 
da tribuna porque vai haver uma exposição, e assim fica mais fácil. 
Faremos uma exposição, eu e o Subsecretário Tadeu Barreto, que 
coordenou a equipe encarregada da elaboração do planejamento 
estratégico e a quem, mais uma vez, cumprimento publicamente pelo 
seu trabalho inovador e meritório, com esforços hercúleos e ingentes, 
dia e noite, para chegarmos a essa conclusão. De fato, os senhores, 
que conhecem e estudam o assunto, percebem que o plano é 
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inovador em relação aos demais. A exposição se dividirá em duas 
partes. Falarei em primeiro lugar, e ele completará para dar uma visão 
inaugural do que significa esse planejamento estratégico composto 
dos objetivos dos projetos estruturadores, que depois serão debatidos 
nas outras audiências, com os respectivos gerentes. Os 30 gerentes 
dos projetos estarão aqui na Assembléia Legislativa, e alguns deles, 
no evento em Araçuaí, para discutir com a sociedade as 
características desses projetos estruturadores. Daremos in fcio às 
transparências. 

- Procede-se à apresentação de transparências. 
Planejamento estadual é metodologia de elaboração, quer se trate 

do PMDI, quer do PPAG. O PMDI , como mencionado pelo Deputado 
Mauri Torres na abertura, resulta de uma disposição da Constituição 
mineira, inovadora em relação à Constituição Federal, e representa 
esforços conjuntos do Poder Executivo, dos Poderes do Estado e 
também da sociedade civil organizada para um planejamento 
indicativo para o setor privado e, claro, não digo cogente, mas com a 
força própria das leis para o setor público. Ele congrega esforços 
elaborados pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do 
Estado, composto pelos Poderes Executivo e Legislativo e por 
representantes da sociedade civil , como em instantes mencionarei. 

O PPAG, por sua vez, corresponde, no âmbito federal , ao PPA, 
plano plurianual de ação governamental que se desdobra pelo 
próximo quadriênio. 

Há evidentemente uma relação visceral entre ambos, na medida em 
que o PPAG se inspira no PMDI e as leis orçamentárias anuais 
baseiam-se no PPAG para alocar os recursos necessários para 
implementação dos projetos, metas e ações ali colocados. 

Esse texto diz que o primeiro passo para a elaboração do PMDI foi 
uma análise retrospectiva da situação atual de Minas Gerais, com seu 
diagnóstico, potencialidades e oportunidades, para indagarmos onde 
estamos. É num retrato da situação atual que nos baseamos para os 
próximos passos. 

Aí, chegaríamos à segunda pergunta: onde podemos chegar? Qual 
é nossa situação ideal? Para tanto, foi elaborado e consta do 
documento algo muito inovador e interessante, que são cenários 
exploratórios de Minas Gerais para 2020, com variantes, 
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condicionantes do futuro, incertezas críticas, cenanos prováveis, 
principais indicadores. Daqui a pouco, voltarei a falar desses cenários 
exploratórios para 2020, que, claro, constituíram um exercício feito por 
membros do Conselho e do Governo, para que tivéssemos uma 
espécie de vislumbre das opções que teríamos diante de alterações 
possíveis da realidade brasileira e mineira. 

Essa visão de futuro, de longo prazo, para 2020 foi elaborada com 
base em cartas concebidas por pessoas convidadas, que 
descreveram qual seria a Minas Gerais ideal no ano de 2020, 
inserindo todo tipo de tema: educação, saúde, esportes, lazer, 
economia, desenvolvimento científico e tecnológico. 

Essa visão de futuro foi muito importante para nós, pois não adianta 
ficarmos centrados em planejamento somente em curto e médio 
prazos; temos de vislumbrar no mundo competitivo quais são as 
oportunidades que Minas Gerais terá num futuro que se desdobra até 
2020. Claro que aqui temos tão-somente um planejamento de 
natureza indicativa. 

Com o amálgama do balanço dos cenários exploratórios, da visão 
de longo prazo dessa indagação, vejamos como podemos chegar a 
isso, quais são nossas estratégias, como podemos fazer para 
alcançar essa situação positiva, não digo idílica, mas com o grande 
empenho de toda a sociedade. Aí temos, portanto, as orientações 
estratégicas para 2003-2006, com as opções estratégicas e a agenda 
de prioridades, que explicarei daqui a alguns instantes e que constam 
igualmente no PMDI. 

O resultado são iniciativas estratégicas mais detalhadas que 
constam no PMDI e que entram na esfera do PPAG, um documento 
de natureza orçamentária, o orçamento plurianual , já mais detalhado, 
no qual temos os projetos estruturadores que receberam em seu 
conjunto os 30 projetos que serão debatidos nessas audiências 
públicas como projetos gerais, englobando o nome de todos. E esses 
projetos gerais, por sua vez, desdobram-se em programas prioritários. 
Como mencionou o Deputado André Quintão, o fato de diversas 
atividades do Estado não estarem no rol dos 30 projetos 
estruturadores não significa que o poder público não realizará aquela 
atividade. Ao contrário, uma miríade de programas e ações também 
prioritários constam no PPAG, mas não estão na metodologia dos 
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chamados gerais, que são os 30 projetos estruturadores do PPAG 
e que serão detalhados durante a seleção desenvolvida pela 
Comissão de Participação Popular da Assembléia Legislativa. 

Em razão disso, desdobramos os orçamentos anuais. No dia 30/9, o 
Governador encaminhou à Assembléia o PMDI, o PPAG e o 
orçamento anual para 2004, que reflete as prioridades e estratégias. 
Ainda que, sob o ponto de vista orçamentário e fiscal , estejamos 
atravessando uma situação de crise, de déficit orçamentário, estamos 
empenhadíssimos em reverter esse déficit e pretendemos fazê-lo 
neste quadriênio. 

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social , pela 
Constituição mineira, é o responsável pela elaboração do PMDI. Não 
é um documento elaborado de maneira solitária pelo Poder Executivo, 
ainda que o Governador presida o Conselho e tenha a iniciativa de 
encaminhar o projeto de lei à apreciação do Poder Legislativo. 
Portanto, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que 
elabora e aprova o plano e o submete à apreciação da Assembléia , 
tem a seguinte composição: o Governador, o Vice-Governador, um 
representante da Assembléia - que foi a Deputada Ana Maria 
Resende, que participou de todas as reuniões -, representantes da 
UFMG e da UEMG, os 17 Secretários de Estado, 7 Presidentes de 
empresas, institutos e fundações do Poder Executivo, a Presidente da 
Associação Mineira de Municípios, representando a esfera municipal; 
representantes de entidades de classe, representativas dos 
empresários e dos servidores públicos, e das centrais sindicais, ou 
seja, a representação do capital e do trabalho; e ainda 1 O cidadãos 
designados pelo Governador, livremente escolhidos, representando 
diversas opiniões, vertentes e posições relativas a temas e a 
inclinações de gosto pessoal. Entre eles cito, sem prejuízo dos 
demais, o Ministro João Camilo Pena e o Prof. Luiz Aureliano Gama 
de Andrade, que se encontra neste Plenário. 

Houve 121 contribuições encaminhadas por 18 entidades. Diversas 
questões foram incorporadas por serem pertinentes ao plano, outras 
foram encaminhadas a secretarias de Estado, porque várias 
sugestões não eram pertinentes ao plano, mas eram programas, 
ações ou sugestões relativos ao poder público e foram encaminhados 
às secretarias competentes; e outras, que estavam fora do PMDI, 
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também foram analisadas conforme esse critério. 

Aqui vemos a questão dos cenários exploratórios, a incerteza crítica 
que mencionei na primeira exposição. Como evoluirá o ambiente 
econômico, político e institucional mineiro nos próximos 20 anos? É 
claro que ninguém tem uma bola de cristal ou a capacidade das 
pitonisas da antiga Grécia para vislumbrar como será o futuro, mas a 
função planejamento exige e impõe a necessidade de estabelecer-se 
esse cenário, como acontece até na nossa vida particular, quando 
planejamos o nosso futuro. Portanto, o poder público passou a ter a 
possibilidade de antever esse cenário e jogar com essas alternativas, 
tendo opções no caso de acontecer o cenário A, B ou C. 

Dentro desse quadro, temos essa cruz. No primeiro quadro, caso o 
Brasil tenha um desenvolvimento sustentado da economia nacional e 
Minas Gerais consiga um ambiente político, econômico e institucional 
eficiente e competitivo, teremos um cenário favorável nacionalmente, 
e Minas Gerais conseguirá fazer o seu dever de casa. Esse cenário 
primeiro é o melhor cenário, que é a conquista do melhor futuro. 
Dentro do ambiente de crescimento nacional, Minas Gerais se 
desenvolve bem em um ambiente favorável, cuja descrição e 
detalhamento, no PMDI , foi encaminhada aos parlamentares. Esse 
seria o cenário ideal. 

No segundo cenário, temos que o Brasil caminhou bem. O Brasil se 
mantém no quadro de desenvolvimento sustentado da economia 
nacional. Todavia, em Minas Gerais há, no prazo de 2020, um 
ambiente econômico, polftico e institucional ineficiente e fragilizado. 
Ou seja, nós, mineiros, não conseguiríamos reverter a situação e 
teríamos dificuldade de implementação das medidas. Portanto, o 
Brasil vai bem, e Minas Gerais não iria tão bem. É um cenário que 
ninguém deseja, mas foi objeto de estudos. 

O terceiro cenário é aquele no qual o Brasil entra numa situação de 
economia nacional em ritmo de "stop-go", ou seja, é uma economia 
nacional que não se desenvolveu na sua plenitude, sofre ainda das 
vicissitudes, das mazelas que estamos enfrentando ainda nos dias de 
hoje. Então, nesse quadro, com uma economia nacional que ainda 
não deslanchou, Minas Gerais, todavia, realiza o seu empenho, 
organiza-se e consegue esse ambiente político, econômico e 
institucional eficiente e competitivo. Teremos um cenário chamado 
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superação de adversidades. O quadro nacional não é positivo, mas 
Minas consegue ajustar-se melhor do que o quadro nacional. 

Por fim, temos o cenário negativo, que ninguém deseja e Deus 
queira jamais ocorra, mas que é objeto de estudos. É o cenário 4, de 
decadência e empobrecimento, no qual há uma conjugação de fatores 
perversos. A economia nacional vai mal, tem as suas dificuldades, fica 
na linha do "stop-go", e Minas Gerais mantém esse ambiente político, 
econômico e institucional fragilizado e ineficiente. É o cenário de 
decadência, que tenho a convicção de que jamais ocorrerá, mas isso 
dependerá do nosso esforço conjunto. 

Como resultado desses cenários, este gráfico representa projeções 
do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -, que é um dos 
indicadores fundamentais para medir o crescimento social. Aí temos 
um dado que parece a todos nós mais justo do que o PIS, porque é 
um dado que envolve questões relativas a longevidade, saneamento, 
educação, expectativa de vida, grau de instrução, renda. É um dado 
realizado de maneira pioneira e muito bem-feita, em Minas Gerais, 
pela Fundação João Pinheiro, cuja metodologia se espalhou por todo 
o Brasil e que está se aprimorando. Ainda em outubro virá a lume uma 
nova metodologia. 

Observamos, então, que Minas Gerais, hoje, está com 0,77; é o 11 o 

IDH do Brasil. Minas Gerais tem a segunda população, a segunda ou 
terceira economia, uma das primeiras arrecadações do Brasil, mas, 
lamentavelmente, em termos de IDH, estamos em 11° lugar - um 
quadro que não agrada a ninguém nem é simpático aos mineiros. 
Somos compelidos a reverter esse indicador. 

Observamos que, no primeiro cenário , o ideal, no qual temos uma 
situação federal favorável a ser desenvolvida no Estado - e aqui são 
projeções, prospecções, estudos, análises do futuro , não é nada 
matemático -, vamos, em 2020, para um IDH de 0,88. É bom dizer que 
o IDH de 0,80 já sinaliza um patamar considerado, 
internacionalmente, como de alto desenvolvimento humano. Se 
chegarmos a 2020 com o indicador de 0,88, certamente estaremos 
entre os dois primeiros lugares no Brasil ; é o melhor cenário de todos 
e - claro - é aquele para o qual nos empenharemos. 

Nos outros cenários, chegaríamos com 0,86, 0,84 ou 0,81 . Mesmo 
no pior cenário, o 4, quando chegamos com 0,81 , há a superação da 
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marca de 0,80. Faço um alerta e abro um parêntese: a modificação 
do IDH não é feita do dia para a noite; é lenta, gradual, demorada e 
consolidada aos poucos. O próprio crescimento do Estado eleva o 
IDH. Os senhores podem pensar que 0 ,7 não é nada, mas é muita 
coisa, e demoramos muito para alcançar esse valor. Por isso o nosso 
empenho para chegarmos ao cenário 1 , o de 0,88. As diferenças não 
são grandes, mas o sentimento desses percentuais no seio da 
população mineira será muito expressivo não só para a estima dos 
mineiros, mas para a nossa posição na Federação. O mais importante 
de tudo, como mencionou o Deputado André Quintão, é o sentimento, 
a perspicácia da população mineira relativa a serviços públicos a favor 
da sociedade mineira. 

Esse quadro consolida a visão de conjunto. A visão de futuro que 
está ali torna Minas o melhor Estado para se viver. O empenho para 
isso é a meta síntese de todo o planejamento, é o empenho que 
devemos ter em todas as esferas do Governo e da sociedade, ou seja, 
o objetivo. Essa idéia está incrustada em cada membro do Poder 
Executivo, e é nosso dever espraiá-la à sociedade civil para que essa 
idéia-força se torne, de fato , a idéia-síntese. Queremos tornar Minas 
Gerais um dos melhores Estados para se viver, em todas as 
características, inclusive no IDH, e em todas as regiões. Esse é o 
nosso empenho, a nossa visão de futuro. Tenho certeza de que Minas 
Gerais chegará lá 

Da visão de futuro, desdobramo-nos em opções estratégicas, que 
são três. Elas moldurarão, serão parâmetros para todas as demais 
iniciativas. Devemos reorganizar e modernizar a administração pública 
estadual. Todos sabemos que a administração pública, que, no 
passado, foi considerada a melhor do Brasil, enfrenta hoje diversas 
dificuldades, que devem ser superadas, porque somente o 
funcionamento azeitado, adequado do aparato estatal permitirá a 
fruição pela sociedade dos bons serviços públicos. Por isso, a primeira 
opção estratégica é reorganizar e modernizar a máquina estatal ou a 
administração pública estadual. 

O segundo é promover o desenvolvimento socioeconômico em 
bases sustentáveis, nos seus mais diversos setores: educação, 
saúde, energia, habitação e transporte. 

E aí há elenco de ações refletindo no desenvolvimento 
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socioeconom1co sustentável. Não bastam boa administração 
pública e desenvolvimento econômico e social do Estado. Lembrou-se 
que Minas Gerais precisa recuperar vigor político, a presença do 
Estado na Federação. Há alguns anos, a Constituição de 1988 não 
caminhou bem, não fortaleceu o federalismo. Nos últimos anos 
assistimos à concentração cada vez mais forte de poderes nas mãos 
da União. Portanto, o vigor político do Estado de Minas, pelas 
tradições políticas, culturais e históricas, certamente levará à revisão 
do pacto federativo e ao equilíbrio dessas forças. Por isso é 
imprescindível a recuperação do vigor político. 

Nas últimas etapas, o Governador tem participado ativamente. Mas 
cabe também aos Poderes Judiciário e Legislativo e , especialmente, 
às lideranças da sociedade civil mineira, empresários, trabalhadores 
do terceiro setor, universidades, segmentos da academia, das artes, 
dos esportes demonstrar que Minas precisa sair na frente , não em 
competição com os outros Estados. Demonstrando-se de fato o peso 
de Minas como equilíbrio da Federação, evitar-se-á quadro de 
decadência tão nocivo. 

Passamos para os dez objetivos prioritários na elaboração do 
planejamento, desdobrando-se em projetos estruturadores. Os 
objetivos, fruto de consenso firme no âmbito do Conselho Econômico 
e Social, serão aprimorados pelo Poder Legislativo, mas representam 
pálio bastante amplo de temas a que são sensíveis os mineiros. 

Melhorar substancialmente a segurança dos mineiros, 
principalmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esse 
assunto traz preocupação cotidiana cada vez mais crescente. 

Prover a infra-estrutura requerida por Minas Gerais, com ênfase na 
ampliação e na recuperação da malha rodoviária e do saneamento 
básico. Pela posição mediterrãnea e central , cortada por rodovias 
federais, Minas encontra-se em processo de sucateamento dessa 
estrutura. Portanto, empenhamo-nos em mudar a situação. Temos o 
sonho de ligar os municípios mineiros por asfalto, já que 224 não 
estão ligados por asfalto à malha principal do Estado. Isso também se 
desdobra para a área de saneamento básico. Os estudos acadêmicos 
desenvolvidos na área de saneamento básico pelos mais renomados 
especialistas, como o Prof. Leo Eller, da UFMG, demonstram que 
investimento em saneamento básico é o que mais surte efeito sobre a 
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saúde pública, segundo indicadores da universidade. 

Melhorar e ampliar o atendimento ao cidadão por intermédio da 
oferta de serviços públicos de qualidade, especialmente saúde, 
educação e habitação. O Estado existe para prestar serviços públicos 
à sociedade. A imagem liberal dos séculos XVIII e XI era tão-somente 
prover a segurança externa e cobrar tributos. Entretanto, temos 
necessidade de oferecer essas comodidades, que refletem nos 
serviços públicos. Não basta prestar o serviço; é preciso que haja 
qualidade, o que foi mencionado, de maneira enfática, pelo Deputado 
André Quintão. O cidadão usuário tem de sentir, no seu dia-a-dia, a 
melhoria dos serviços. Daí o empenho por intermédio do princípio da 
eficiência. 

Intensificar a atuação do Governo na questão do meio ambiente, 
transformando em oportunidade o desenvolvimento sustentável do 
Estado. 

Hoje todos sabemos que, felizmente, já se passou o tempo em que 
o desenvolvimento se fazia à custa de depredação ou degradação do 
meio ambiente, e temos aqui uma área fundamental , considerada 
prioritária pelo poder público. Depois, contribuir para a geração de 
empregos através de iniciativas e incentivo a atividades que incluam 
jovens, mulheres, segmento populacional mais maduro no mercado de 
trabalho. Hoje, se for feita uma enquete na opinião pública, 
constataremos que a questão mais levantada sempre é o emprego. 
Atravessamos, não só em Minas, mas em todo o Brasil, uma situação 
de busca de emprego, de alto índice de desemprego, principalmente 
nas regiões metropolitanas, em que os segmentos mencionados são 
mais fragilizados. Portanto, é fundamental que o poder público, em 
articulação com a sociedade, faça essa mudança, é esse um dos 
objetivos prioritários. 

Fomentar o desenvolvimento econômico estadual, com ênfase no 
agronegócio, de forma regionalizada e com mecanismos inovadores 
que não comprometam as finanças estaduais. Aqui temos um dado 
fundamental : é imprescindível que o desenvolvimento do Estado se 
ampare no desenvolvimento econômico porque, do contrário , não 
teremos recursos suficientes para lastrear os serviços públicos e 
prestar esses serviços, o que é feito com base no que se arrecada. O 
desenvolvimento econômico, portanto, é inafastável disso. A citação 
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da ênfase no agronegoc1o dá-se em razão da possibilidade que 
temos, em Minas Gerais, por suas características físicas, geográficas 
e históricas, de expansão muito maior no setor do agronegócio, 
inclusive agregando valor aos produtos. Lamentavelmente, Minas 
Gerais ainda é um Estado exportador de matéria-prima não elaborada; 
não agregamos valor aos nossos produtos, quer minerais, quer na 
área agrícola ou do "agrobusiness". 

Reduzir desigualdades regionais com prioridade para a melhoria dos 
indicadores sociais da região Norte e dos vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri. Temos uma situação interessante em Minas. Até por sermos 
Estado-síntese da Federação, Minas Gerais convive, em seu território, 
com regiões de desenvolvimento humano e econômico 
completamente desbalanceados. Uma, é a realidade do Norte, do 
Mucuri e do Jequitinhonha; outra, é a realidade do Triângulo, do Sul , 
da região metropolitana. Todas as regiões, todo o Estado clama e 
necessita de investimentos, de ter seu desenvolvimento. Mas o IDH 
do Estado como um todo só alcançará os patamares almejados se 
tivermos uma ação mais coordenada, efetiva, nas regiões mais 
fragilizadas, do Norte, do Jequitinhonha e do Mucuri, aliás objeto da 
criação de uma secretaria regional, única no Brasil , para articular e 
coordenar as ações governamentais naquela área. 

Estabelecer um novo modo de operação no Estado, saneando as 
finanças públicas e buscando a eficácia da máquina pública por meio 
do efetivo choque de gestão que procura o aprimoramento do 
funcionamento do Estado. Aqui temos necessidade de equilibrar as 
finanças porque, do contrário, não teremos acesso a recursos 
nacionais. Esse equilíbrio financeiro não se faz por vaidade, pois, sem 
ele, não recebemos recursos federais , internacionais e não 
agregamos valor aos nossos produtos, porque não haverá 
investimentos no Estado. O primeiro compromisso é com o equilíbrio 
das finanças, aliás cobrado diuturnamente pelo Governo Federal, 
através da Secretaria do Tesouro Nacional, com a qual firmamos, em 
março deste ano, o primeiro acordo nacional com os Estados. 
Precisamos desse equilíbrio, e as peças orçamentárias têm de refleti-
lo, ainda que isso nos cause sacrifício e dificuldade. Isso é 
imprescindível porque, do contrário, cairemos em cenários negativos, 
num círculo vicioso em que o Estado, com suas finanças combalidas, 
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não consegue atrair investimentos para seu território. 

Viabilizar novas formas de financiamentos e empreendimentos, 
construindo um novo marco legal orientado para as PPPs. Hoje, uma 
coqueluche nacional, na União, nos Estados e nos municípios, a idéia 
da PPP, em que Minas Gerais é inovadora. O primeiro projeto de PPP 
encaminhado no Brasil o foi pelo Governador Aécio Neves à 
Assembléia Legislativa de Minas e se encontra em tramitação nesta 
Casa, pretendendo harmonizar investimentos entre o poder público e 
a iniciativa privada, na medida em que o Estado não tem mais, como 
no passado, recursos abundantes para investimento. 

É fundamental que o modelo das PPPs que ocorre no mundo 
também deite suas raízes em Minas Gerais e no Brasil , pois tem sido 
aplaudido por todas as esferas da Federação, independente de 
qualquer matiz, cor e natureza partidária ou ideológica. 

Consolidar a posição de liderança política de Minas no contexto 
nacional. Isso permitiria a agregação desses valores e a condução de 
processo de tal modo que a voz de Minas fosse ouvida sempre em 
todos os assuntos, quer de ordem política, quer de ordem técnica, 
empresarial , de negócio etc. É fundamental que o Estado volte a 
participar ativamente do cenário nacional, impondo o ritmo dessas 
tratativas e negociações. Logo, o planejamento também tem esse 
objetivo prioritário, que possui uma característica, um viés mais 
político que técnico. É imprescindível que isso esteja gravado na 
consciência coletiva dos mineiros. Nós, mineiros, devemos ter auto-
estima forte, pujante e clara quanto às potencialidades de Minas 
Gerais, pois temos muita história e um futuro belo. Certamente o 
nosso Estado será o melhor para se viver, com o índice de 
desenvolvimento humano compatível com as necessidades da 
população. Encerro a minha exposição. 

O Sr. Presidente - Agradeço ao Secretário Antônio Anastasia e ao 
Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães. A sua equipe empenhou-se 
muito, juntamente com o corpo técnico desta Casa, na organização 
das audiências públicas. Então, agradeço ao Ângelo, ao Bernardo e a 
toda a equipe da SEPLAG. 

Palavras do Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães 
Bom dia. Cumprimento os membros da Mesa, Deputados André 

Quintão e Mauro Lobo, Secretário de Estado Antônio Augusto 
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Anastasia, demais Deputados e representantes da sociedade civil. 

Inicialmente, deixo claro duas questões sobre o planejamento que 
adotamos. A primeira é o maior problema deles, ou seja, dos planos 
de maneira geral: ficam nas mesas e nas gavetas dos executivos. 
Então, planejar é acompanhar e avaliar para ver se conseguimos 
superar o grande índice de insucesso dos planos. Escolhemos dar 
ênfase ao gerenciamento de projetos, para aumentar a chance de 
implementação do planejado. Outro assunto da nossa metodologia é 
que este não é um plano de um grupo de economistas ligados ao 
Planejamento ou a qualquer área de Governo, e sim um plano definido 
pelos executivos-chave do Governo, que são o Colegiado de Gestão 
Governamental, composto por todos os Secretários dos Estados. No 
caso das reuniões para a definição, um colegiado ampliado por todos 
os Secretários Adjuntos e Subsecretários, e submetido, depois, ao 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Logo, é um plano 
dos homens e mulheres-chave do Governo. 

A carteira de projetos estruturadores recebeu o nome de Gestão 
Estratégica dos Recursos e Ações do Estado - GERAES. Passo a 
manifestar-me sobre os projetos estruturadores de maneira rápida e 
superficial. O seu aprofundamento será objeto das audiências públicas 
posteriores. 

Primeiramente, esclarecemos o que é um projeto estruturador. É 
uma iniciativa que transforma a visão de futuro em resultados 
concretos que sinalizam a mudança desejada; tem efeito multiplicador, 
como capacidade de gerar outras iniciativas privadas ou públicas. Há 
o embasamento do entendimento e do desenvolvimento de hoje. O 
desenvolvimento de determinada região é missão de todos. Portanto, 
somente com uma articulação entre os diversos atores, 
conseguiremos alavancar o desenvolvimento de determinada região. 
Ele mobiliza e articula recursos públicos, privados ou em parceria. 
Dada a situação fiscal do Estado, temos de enfatizar projetos que 
mobilizem outro tipo de recurso. Produz uma percepção da sociedade 
de que quem governa tem uma visão de futuro construída mediante 
ações concretas. 

Nosso grande desafio é organizar esses projetos com foco definido, 
objetivo mensurável, ações, metas, prazos, custos, resultados 
esperados, para que permitam o gerenciamento intensivo. O 
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Governador definiu gerentes executivos para cada um deles. É um 
gerenciamento horizontal, respeitando a estrutura vertical e 
hierárquica da máquina pública, para que tenhamos condições de 
acompanhar a implementação e avaliação de resultados posteriores. 

A fim de realizar o primeiro objetivo prioritário, foi definido o Projeto 
Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais". 
Seu Gerente é o Secretário Adjunto de Defesa Social, Luiz Sapori. 
Foram definidas três ações básicas: integração das Polícias Civil e 
Militar; construção de um sistema de informação para viabilizar essa 
integração e política de atendimento a adolescentes infratores. 

Num segundo objetivo: prover a infra-estrutura de Minas Gerais, 
com ênfase na ampliação e recuperação da malha rodoviária e no 
saneamento básico. São vários os projetos estruturadores: 
"Corredores Radiais de Integração e Desenvolvimento"; "Recuperação 
das Principais Vias Rodoviárias do Estado", com ênfase na BR-381, 
via MERCOSUL, e na BR-050, no Triângulo Mineiro; "Potencialização 
da Logística do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba" - são várias as 
ações para a melhoria do transporte logístico da região, integrada à 
dinâmica região brasileira que liga o interior de São Paulo aos Estados 
de Goiás, Tocantins e Mato Grosso -; "Estruturação da Plataforma 
Logística de Transporte da Região Metropolitana". Fazem parte desse 
projeto algumas intervenções para melhorar o transporte logístico de 
Belo Horizonte, incluindo a duplicação da Av. Antônio Carlos e a 
intervenção nos Aeroportos da Pampulha e de Confins e no Anel 
Rodoviário , entre outras. 

"Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios": 
esse é o projeto já citado pelo Secretário Anastasia que vem ao 
encontro do objetivo do Governo de ligar os 224 municípios, por via 
asfáltica, à malha rodoviária mineira. O Gerente desse projeto é o Sr. 
Ramon Cézar, da Secretaria de Transportes e Obras Públicas. 
"Saneamento Básico, Mais Saúde para Todos": é um projeto feito sob 
a liderança da COPASA-MG, com investimentos em tratamento de 
água e esgotamento sanitário. 

"Oferta de Gás Natural": um projeto para ampliar a oferta de gás 
natural no Triângulo, no Sul de Minas e na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, com a gerência da CEMIG. Dadas as notícias 
recentes, é um projeto com grandes chances de atingir as metas 
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programadas. 

"Energia Elétrica para o Noroeste Mineiro": ampliação da oferta de 
energia elétrica no noroeste mineiro, principalmente para projetos de 
irrigação, contando, ainda, com recursos internacionais. A gerência é 
de um Diretor da CEMIG. 

Melhorar e ampliar o atendimento ao cidadão, com relação à 
educação, saúde e habitação. Projeto do "Saneamento Básico, Mais 
Saúde para Todos": o "Saúde em Casa", que é um projeto da 
Secretaria da Saúde para consolidar e ampliar, até o final do Governo, 
os grupos de medicina da família - hoje são aproximadamente 2 mil 
grupos; deseja-se a duplicação desse número. 

"Regionalização da Assistência à Saúde": outro projeto estruturador 
da Secretaria da Saúde, com política de levar às diversas regiões o 
sistema de saúde, evitando a concentração em alguns hospitais 
centrais. 

Projetos da educação: "Melhoria do Ensino Fundamental e 
Universalização e Melhoria do Ensino Médio". No caso do ensino 
fundamental , o foco é a melhoria da qualidade com a criação de 
escolas-referência. Há, aí, ação coordenada com a defesa social, com 
foco nas escolas das regiões com alto índice de violência, e ação 
particular centrada na região Norte e nos vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri , numa tentativa de melhorar a qualidade dessas escolas. 

No caso do ensino médio, o foco é ampliar a oferta de vagas à 
universalização e enfatizar a qualidade, criando algumas escolas-
referência no plano nacional. 

Inclusão Digital. Investimento na área de infra-estrutura de 
tecnologia da informação, articulado a um projeto de governo 
eletrônico, de melhoria do atendimento ao cidadão mineiro. É 
coordenado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. 

Lares Gerais. É um projeto de construção habitacional da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional. Para a sua realização, conta com 
várias parcerias. 

Corredor Cultural Praça da Liberdade-Casa do Conde. É um projeto 
da área de cultura que visa a transformar a Praça da Liberdade num 
centro cultural integrado à Praça da Estação e a outros pontos 
culturais da cidade. O projeto ainda será objeto de estudos para se 
verificar qual seria o conceito do Centro Cultural da Praça da 
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Liberdade. 

Em relação ao meio ambiente, são três projetos estruturadores, 
entre eles o Saneamento Básico e o Gestão Ambiental Minas Gerais 
Século XXI. São uma série de ações no âmbito da Secretaria de Meio 
Ambiente para tornar mais eficientes e eficazes as análises dos 
projetos do ponto de vista do meio ambiente. Uma ação inovadora é 
colocar núcleos ocupando-se da questão do meio ambiente em todos 
os sistemas operacionais do Estado. Hoje, quando se inicia a análise 
de um projeto no Estado, a questão ambiental começa a ser tratada 
na sua concepção, não espera o licenciamento nem o seu início de 
operação efetiva. 

Revitalização e Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica 
do São Francisco. Esse projeto envolve parceria muito próxima com o 
Governo Federal. São várias ações para essa revitalização. Em vários 
momentos do processo de planejamento, ficou claro - e está expresso 
no documento - que, do ponto de vista de Minas Gerais, a 
transposição das águas do São Francisco só será possível depois da 
revitalização da bacia do rio no Estado. Isso foi exposto com ênfase 
por vários membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social e está dessa forma no PMDI. 

São vários os projetos que visam a contribuir para a geração de 
emprego, e selecionamos alguns. Centros Públicos de Promoção do 
Trabalho e do Primeiro Emprego é uma ação da Secretaria de 
Desenvolvimento Social que visa a integrar e articular as várias ações 
nos planos federal, estadual e municipal que visam a contribuir para a 
geração de emprego, especialmente o primeiro. Articula, por exemplo, 
o SINE e outros órgãos dessa área. 

Minas sem Fome é um programa no âmbito da Secretaria de 
Desenvolvimento Social , coordenado pela EMATER. A proposta é 
ampliar a oferta de alimentos pelas próprias populações carentes. É 
um trabalho de construção de hortas comunitárias e individuais e 
pomares comunitários e individuais em regiões de periferia das 
principais cidades mineiras. 

O Estrada Real é um projeto de revitalização e dinamização do 
antigo caminho Diamantina-Parati. São várias ações de parceria, em 
grande articulação com o terceiro setor e com representantes da área 
privada . 

......___ ___ (\ ___ ____, 



35 1 
Vários são os projetos que possibilitarão o avanço no aspecto do 

desenvolvimento econômico: Infiltração da Plataforma Logística de 
Belo Horizonte, Estrada Real. Plataforma Logística e Comércio 
Exterior da Região Metropolitana é um projeto específico e 
institucional concentrado basicamente no aeroporto de Confins. A 
idéia é transformar a região metropolitana numa porta de ligação da 
economia mineira com o mundo. 

Empresa Mineira Competitiva é um projeto sob a gerência do 
Presidente do BDMG, Romeu Scariolli , com dois pilares básicos: um 
programa de financiamento para ativos intangíveis das empresas, 
treinamento, pesquisa, desenvolvimento, adoção de novas 
tecnologias; e o chamado Facilita Minas, um grupo criado no âmbito 
do Estado para facilitar a relação do Estado de Minas Gerais com as 
empresas localizadas nele. 

O São Francisco, 100% de eletrificação rural. É um projeto da 
CEMIG para levar energia a todas as propriedades até dezembro de 
2006. Segundo levantamento do IBGE, são 115 propriedades. 
Inicialmente, havia risco de não haver muitos recursos para esse 
projeto. Hoje, caminha para o sucesso com várias parcerias, inclusive 
o Poder Legislativo. 

Projeto Jaíba, agricultura irrigada no Norte de Minas. Um projeto 
bastante famoso. Hoje, ele tem uma concepção diferente. Do ponto de 
vista do Estado, não existe a divisão entre o Jaíba 1 e o Jaíba 2 . O 
Jaíba é um só projeto. Ele tem um gerente que está se ocupando com 
todas as questões, principalmente com os problemas gerados no 
Jaíba 1. Não adianta buscar o sucesso da etapa 2 sem resolver as 
questões pendentes, tanto do ponto de vista do meio ambiente quanto 
do ponto de vista da assistência ao pequeno produtor do Jafba 1 . 
Acreditamos que seja um projeto estruturado do desenvolvimento do 
Norte de Minas, algo que possa transformar a face dessa região. 

AGROMINAS - Cadeias Produtivas Agroindustriais. Hoje, o foco 
desse projeto é a cadeia do café, é a ampliação da agregação de 
valor da cadeia do café em Minas, dada a sua importância para a 
nossa economia. 

Arranjos produtivos locais. Um projeto que enfatiza a existência de 
aglomerações produtivas locais em determinado setor. São várias no 
Estado, mas, inicialmente, optou-se por trabalhar com apenas dois 

L------0-----------1 



352 
arranjos: moveleiros e eletroeletrônicos. 

Energia elétrica para o Noroeste mineiro. Já falei desse projeto. 
Reduzir as desigualdades regionais, priorizando as regiões do 
Jequitinhonha e do Mucuri e Norte de Minas. Vários projetos têm foco 
nessa região, como a questão da educação e o Minas Sem Fome. 
Cem por cento de eletrificação rural. A maioria das propriedades 
localizam-se no projeto Jaíba. 

Estabelecer um novo modo de operação do Estado com efetivo 
choque de gestão. São três os projetos estruturadores com esse 
objetivo. O primeiro é a construção do Centro Administrativo do 
Governo de Minas Gerais. Foi eleito como a meta-síntese do choque 
de gestão. Esse centro irá concentrar a maior parte dos servidores 
públicos do Estado. É um projeto que deverá ser desenvolvido em 
parceria com a sociedade e com os setores empresariais. 

Choque de gestão, pessoas, qualidade e inovação na administração 
pública. Nesse projeto uma administração meramente burocrática 
passa para uma administração voltada para os resultados. O marco 
legal desse projeto já foi aprovado por esta Assembléia. Agora, 
começaremos a implementação, que passa pela valorização dos 
servidores, treinamento e implantação dos instrumentos hoje 
aprovados por esta Casa. 

Projeto de modernização da Receita. São várias ações de 
treinamento, de melhoria da infra-estrutura tecnológica e dos postos 
fiscais. A meta é um acréscimo adicional na receita de 
R$300.000.000,00 por ano. É um projeto fundamental para recuperar 
as finanças públicas. 

O nono objetivo prioritário é a viabilização de novas formas de 
financiamento dos empreendimentos. O projeto estruturador visa à 
implantação de uma unidade de parceria público-privada - PPP - em 
Minas Gerais. Não basta a aprovação, a discussão do marco legal. 

O décimo objetivo prioritário é a consolidação da posição de 
liderança política de Minas Gerais no contexto nacional. Não há 
nenhum projeto estruturador, porque é o próprio Governo que poderá 
fazer isso. 

Agora, passo rapidamente a alguns números do PPAG. Em razão do 
tempo previsto para nossa palestra, vou falar rapidamente. Depois, 
nos debates, poderemos aprofundar alguns dados. 
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A carteira de projetos estruturadores que está no PMDI prevê 

investimentos totais de R$14.000.000.000,00 nos quatro anos, sendo, 
no primeiro ano, R$2.470.000.000,00, dos quais R$1 .000.000.000,00 
do orçamento fiscal , R$693.000.000,00 do orçamento das empresas e 
R$765.000.000,00 de parcerias. Af temos a distribuição dos segundos 
setores dos projetos estruturadores: com 50% do total de recursos, o 
desenvolvimento social ; com 4%, o que classificamos de 
desenvolvimento econom1co; 40%, infra-estrutura; 5%, 
desenvolvimento sustentável; e o choque de gestão tem 1%. Dentro 
do desenvolvimento social, destacamos a área de saúde, com 
investimentos na área de saneamento e gastos com projetos 
estruturadores da saúde, saúde em casa e regionalização. 

O dispêndio total previsto no PPAG 2004-2007 é de 
R$1 07.598.000.000,00, sendo para 2004 R$26.000.000.000,00, 
R$23.128.000.000,00 do orçamento fiscal. Para quem se lembra do 
número constante no orçamento - de R$22.055.000.000,00 - quero 
dizer que esses R$1.000.000.000,00 de diferença ocorrem em função 
da forma de classificação dos investimentos das empresas 
subvencionadas pelo Estado. Do orçamento das empresas não 
subvencionadas pelo Estado, R$2.000.000.000,00; de parcerias, 
R$810.000.000,00. Portanto, temos um total de R$26.000.000.000,00 
para o primeiro ano, previstos no PPAG. 

Classificação por objetivo prioritário: temos aí, com destaque para a 
melhoria da ampliação dos serviços públicos, 38%; para o objetivo 2, 
que é a previsão de infra-estrutura, malha rodoviária e saneamento 
básico, 34%. Esse número é diferente do primeiro porque temos aqui 
só o programa finalístico. Não entra nenhuma atividade-meio, despesa 
com pessoal, inativos, sentenças judiciais, nada. No primeiro valor 
entra o total dos gastos do Governo. Em termos de programa 
finalístico, a previsão total é de R$31 .000.000.000,00 do PPAG, com 
destaque para esses dois objetivos prioritários a que me referi. 

Por função do Governo, o grande agregado foi o desenvolvimento 
econômico. Temos nesse período R$20.800.000.000,00 só para 
programas finalísticos. Para o desenvolvimento social , 
R$37.613.000.000,00. O valor total inclui despesas com pessoal e 
inativos. Temos aí a seguinte classificação: dos 
R$107.000.000.000,00 de gastos previstos, a administração pública-
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e aí entra toda a despesa com pessoal e inativos - com 
R$49.000.000.000,00; o desenvolvimento econômico com 
R$20.800.000.000,00; e o desenvolvimento social com 
R$37.600.000.000,00. 

Fizemos uma primeira regionalização. Esses números foram 
fechados na semana passada, e a equipe trabalhou até ontem à noite 
para produzir os "slides". Esta é uma primeira regionalização, e o 
Bernardo e o Henrique conseguiram produzir esses "slides" que 
comparam o investimento de programas finalísticos com a renda "per 
capita" de cada região. E foi este o resultado que vi agora, pela 
manhã. 

Na região do Jequitinhonha e do Mucuri, o investimento "per capita" 
é de R$3.314,00. A região menos favorecida - não há nenhuma 
intencionalidade nisso - é a Zona da Mata, com R$1.434,00. Esses 
dados foram solicitados anteontem por alguns Deputados; tentamos 
trazê-los para mostrar e ampliar a discussão em torno desses 
números. 

Em termos de investimento "per capita", R$2.222,00. Algumas 
regiões estão acima dessa média, são o Jequitinhonha, o Mucuri, o 
Noroeste e o Norte de Minas, a região central e o Alto Paranaíba. 

Aí vemos no mapa a distribuição dos programas finalísticos 
ponderados pela população. Esse último "slide" é apenas para mostrar 
os principais programas de investimento. O maior programa de 
investimento do PPAG é o Saneamento Básico, Mais Saúde para 
Todos, com previsão de R$3.500.000.000,00 no período. Destaco 
aqui o 100% de Eletrificação Rural, com R$384.000.000,00, Redução 
da Criminalidade Violenta, com R$283.000.000,00. Depois, esses 
números serão objeto de debates. Teremos de trabalhar mais em 
cima disso. 

Nos últimos tempos, o que tem sido discutido no planejamento de 
Minas Gerais é uma peça, o orçamento. Isso produz sempre o que 
chamamos de inércia orçamentária. A partir do orçamento passado 
era sempre feito o orçamento do ano seguinte. Ao longo de 2001 , 
2002 e 2003 sempre ficava de lado a questão mais importante - o 
Estado existe para isso-, que é atender às demandas sociais, porque 
o processo orçamentário fazia com que o que fosse orçado no ano 
anterior passasse a ser orçado no ano seguinte. Um processo muito 
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específico desta organização que é o Estado. 

Estamos tentando, com o planejamento, quebrar essa inércia. Ao 
definirmos estratégias de longo prazo que estão no PMDI, ao 
escolhermos as prioridades do PPAG para 2004 e 2007, começamos-
é um processo inicial que precisar ser muito melhorado - a quebrar a 
inércia orçamentária. Acreditamos que o orçamento de 2004 já está 
elaborado, em parte, com a quebra da inércia orçamentária. 

Agora, começa o maior desafio do planejamento, que é a 
implementação. Penso que só poderemos superar esse desafio se 
nos concentrarmos no acompanhamento e no gerenciamento. Por 
isso, a estratégia de gestão dos projetos estruturadores é a avaliação 
de resultados. Por isso, no projeto de lei do PPAG está proposta a 
avaliação dos Poderes Executivo e Legislativo, conjuntamente, dos 
resultados do PPAG e dos incentivos para que as organizações e os 
servidores públicos caminhem na direção de uma estratégia única. Já 
está previsto no projeto de lei o envio de revisões anuais dos planos. 
Só teremos uma taxa de implementação maior se fizermos revisões 
anuais. Está no projeto de lei fazer revisões, enviar à Assembléia 
Legislativa até o dia 15 de junho de cada ano a revisão do plano. 

Esse é nosso compromisso. Obrigado. 
Esclarecimentos sobre os Debates 

O Sr. Presidente - Com a exposição do Subsecretário Tadeu 
Barreto, passaremos à fase dos debates, lembrando mais uma vez 
que cada projeto estruturador e cada bloco de desenvolvimento 
econômico, de desenvolvimento social e de choque de gestão serão 
discutidos em suas minúcias e especificidades nas audiências 
posteriores, nos dias 9, 16 e 30, ocorrendo no dia 24 a audiência de 
interiorização na cidade de Araçuaí. 

Nas pastas distribuídas há formulários para perguntas por escrito ou 
orais. Para ganharmos tempo, solicitamos dispensarem-se as 
formalidades no caso das perguntas orais. Cada participante disporá 
de 2 ou 3 minutos, a fim de que o máximo de pessoas possam 
pronunciar-se. Já chegaram à Mesa perguntas por escrito. Alguns 
Deputados também querem fazer perguntas orais. O Subsecretário 
Tadeu Barreto permanecerá no Plenário até o encerramento desta 
audiência, mas o Secretário Anastasia já havia comunicado à 
Assembléia o limite de 11 h30min. Procederemos ao primeiro bloco de 
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considerações finais , e continuaremos com o Subsecretário. 

Debates 

356 

O Sr. Presidente - A Sra. Lea Braga pergunta ao Secretário 
Anastasia: "Por que vocês ignoram a política de assistência social? 
Ela não compõe a discussão no eixo do desenvolvimento social e não 
está prevista no PPAG". 

O Sr. Ronaldo Sena, do Conselho Estadual de Assistência Social, 
pergunta: "O Conselho Estadual de Assistência Social e a SEDESE 
organizaram a V Conferência Estadual, com a participação de 
aproximadamente mil delegados de diversos municípios, no final de 
agosto de 2003, a fim de que as deliberações fossem incorporadas ao 
PPAG. Solicito esclarecimentos, pois na proposta não consta 
absolutamente nada referente à política estadual de assistência social. 
Essa política não é prioridade do Governo do Estado? Há mais de 5 
milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade em Minas Gerais". 

Pergunta de Consolação, também dirigida ao Secretário Anastasia: 
"Nos 30 projetos estruturantes não se contemplaram a política de 
assistência social, a melhoria de condição de vida e melhor IDH sem 
planejar a superação da exclusão social , sem falar na política 
essencial. A tal superação é, no mínimo, um grande equívoco. Como 
o Estado trabalhará a política de assistência social sem ela estar 
especificamente incluída em seu planejamento? Será como caridade 
ou com sobra de recursos?". 

Essas três perguntas versam sobre a questão da implantação da lei 
orgânica de assistência e da política de assistência social e sua 
ausência nos projetos estruturadores. 

O Deputado Mauro Lobo - Cumprimento o Secretário Anastasia e o 
Dr. Tadeu pela exposição. É muito importante o renascimento do 
planejamento no Estado. Se hoje qualquer empresa ou mesmo nós, 
individualmente, precisamos planejar a nossa vida, imaginem algo tão 
complexo como o Estado de Minas Gerais, que há muitos anos não 
tem planejamento. Minas Gerais era um Estado sem rumo. O 
planejamento, em nossa realidade, é definir as prioridades e a forma 
de alcançá-las. Cumprimento o Secretário pela recuperação do 
planejamento em nosso Estado. 

A minha exposição poderia ser objeto de vários questionamentos 
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visando a maiores esclarecimentos, mas gostaria de saber apenas 
um aspecto. Falou-se na proposta do Governo do choque de gestão 
através da reorganização e da modernização pública estadual. Esse é 
um ponto crucial para se fazer o planejamento no Estado. A nossa 
administração pública não está preparada para isso, e ainda temos 
alguns problemas oriundos, talvez, da nossa própria cultura. Tive duas 
experiências no Executivo, e um dos pontos que nos preocupam muito 
é a descontinuidade. No Estado, quando muda o Governo, mudam-se 
os programas, mudam-se as prioridades. Quando muda um Secretário 
de Estado, muda-se a prioridade daquela área ou mudam-se os 
programas. Enfim, encontramos uma característica bastante negativa, 
que é a descontinuidade? O que o Governo pretende fazer para que o 
Estado deixe de ter essa característica negativa da descontinuidade. 
O Estado tem áreas que funcionam, principalmente no caso das 
empresas de controle do Estado. Quase que elas têm uma vida 
própria. Quando se muda a gestão, existe uma memória, existe uma 
estrutura que não encontramos no Estado. Talvez ocorra essa 
continuidade na área de segurança e na área fazendária. O 
funcionários conhecem a máquina do Governo, o que não ocorre nas 
outras áreas. 

Secretário, o planejamento, para ser bem executado, precisará 
dessa área pública bem afinada. Como mudar essa situação? 

O Secretário Antônio Anastasia - Muito obrigado, Deputado Mauro 
Lobo. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Bernardino dos Santos, do Conselho 
Comunitário de Segurança Pública: "Secretário Anastasia, parabenizo 
a iniciativa, porém foi esquecido de um instrumento fiscalizador, uma 
vez que o desvio de recursos é um câncer na administração pública, 
além da incompetência gerencial. Como estaria contemplada a 
questão, é de controle de recursos e de combate à corrupção?". 

A Sra. Lúcia Diniz - Ainda que tenha sido pedido para dispensarmos 
as formalidades, quero parabenizar à Assembléia por conceder 
espaço para a população se manifestar sobre um plano que ainda não 
foi aprovado e que talvez possa receber emendas. Sou da Ação 
Social Arquidiocesana - ASA-, onde trabalhamos prioritariamente com 
os sem-casas. Entre eles, há um número enorme de desempregados 
e de pessoas que sofrem os efeitos dessa política muito perversa que 
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vivemos há algum tempo. Também represento a ASA no Conselho 
Municipal da Assistência Social. Pensei que as perguntas seriam 
dirigidas ao Subsecretário Tadeu, mas aceito que sejam respondidas 
pelo Secretário Antônio Anastasia, caso ele queira fazê-lo. A primeira 
delas é uma curiosidade: existe gás canalizado em Minas Gerais? 
Não sabia. Como ampliar o que não existe? O plano não contempla as 
energias solar e alternativas? Não é possível fazer isso no Estado de 
Minas Gerais? Como trabalho diretamente com os sem-casas, tenho 
preocupações. A primeira delas é quanto à criminalidade violenta. Já 
participei de várias discussões sobre o tema e admiro muito o trabalho 
do Prof. Sapori , que, nas suas falas, menciona sempre a necessidade 
de um atendimento social para valer. Essa falta de uma política de 
assistência social séria pode ser a fonte dessa criminalidade violenta? 

No que diz respeito à questão da habitação, sei que o assunto será 
discutido mais detalhadamente. É engraçado que a segunda e a 
terceira ações sejam apenas a repetição da primeira. Imagino que 
deveria haver uma coisa mais concreta. Dizem que serão construídas 
e melhoradas moradias na área rural e na área urbana e, depois, 
repete-se que isso será feito nas áreas rural e urbana. Fiquei 
preocupada com isso. 

Já fui contemplada com a fala da Léa e do Ronaldo sobre a 
assistência social. Vimos de uma recente conferência estadual, em 
que ações foram propostas, e não vi nada no plano que contemple a 
assistência social. Pergunto: como melhorar o IDH, sem nenhuma 
ação concreta para que isso ocorra? Só educação é saúde não são 
suficientes. Muito obrigada. 

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Tenho algumas questões. Vi no 
projeto a questão da redução de desigualdades regionais, o que 
engloba muitas coisas. No que se refere à cultura, não foram 
mencionados os indígenas nem os negros. Aliás, na política federal, 
temos a secretaria para o combate ao racismo. Na área da educação, 
é necessária a formação do professor porque, quando ele é da escola 
pública, estuda até um certo tempo e não agüenta mais pagar a 
faculdade. Se ele ganha R$300,00, como pagará uma mensalidade de 
R$500,00? 

Por isso, muitas vezes, fica no meio do caminho, quando deveria 
terminar a sua formação na UEMG. É fundamental repensar o ensino, 
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introduzir cadeiras de história da África, projeto do Governo 
Federal , e de educação ambiental, por questões de vida. Muito se fala 
sobre violência. Violência é retirar a merenda do ensino médio. Como 
trabalhar o dia inteiro e ainda passar fome na escola? É preciso dar 
início a projeto contra a fome nas escolas. 

A questão da habitação é crônica. Vão às rodovias e debaixo dos 
viadutos para constatarem a falta de moradia. O Estado precisa tirar-
nos o título de campeão de desemprego. Nós, que convivemos com o 
fato, sabemos o que é desemprego. Entretanto, quem está no 
Governo, em vários mandatos, não o conhece. Parabenizo esta Casa 
pelo trabalho. Obrigado. 

O Sr. Evariste Garcia - Já que não há argumentos com relação à 
exportação, para se corrigir o atraso, temos de dar continuação ao 
quarto PMDI do Governo Tancredo Neves. 

Secretário, por que não se fala em exportação? Não é esse um dos 
objetivos? Medem-se uma nação e um Estado pelo que produzem e 
exportam. Não se trata de briga por tributos. Até a CPMF, destinada à 
saúde, querem tomar. (- Lê:) "Programa do Corredor de Transporte e 
Exportação. Do cerrado ao Norte de Minas e Jequitinhonha. Abastecer 
o mercado asiático. Goiás, Minas, Espírito Santo e Tocantins pela 
Vale do Rio Doce. Briga por mercados." Exportamos pouco, apesar de 
sermos o maior do Brasil. Há projeto pronto, enviado à Secretaria de 
Desenvolvimento, mas não sei o que a Secretária Elbe resolveu. 

Sua preocupação era criar um Estado democrático e nacional, e 
parece-nos que não querem levantar essa questão. Na técnica 
produtiva, ninguém tem condições de competir com o Brasil. 

O programa Corredor de Exportação da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte pelo Aeroporto Tancredo Neves, em Confins. A 
AEROFLOT viria buscar nossos produtos de exportação para o Leste 
europeu. 

Programa de Exportação na Zona da Mata, Aeroporto Juiz de Fora, 
Rio Novo, em Minas Gerais. Corredor de Exportação na Região dos 
vales do Jequitinhonha e do Mucuri: Minas Novas, Turmalina, Novo 
Cruzeiro, Teófilo Otôni, Carlos Chagas, Nanuque. 

As fontes de financiamento constituem o PROER 11. Tínhamos 
R$110.000.000.000,00, mas uma parte desse montante foi para os 
banqueiros e da outra não temos notícia. Nesses cinco corredores de 
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exportação, seriam implementados os Conselhos da Cidade, onde 
se constituiriam os Fóruns de saúde, educação, moradia, meio 
ambiente, emprego e renda. 

Se podemos ter nosso próprio desenvolvimento, por que tutelar 
nossa soberania? Se o MERCOSUL é um pacto dos iguais, por que 
procurar o pacto dos desiguais, que é a Organização Mundial do 
Comércio ou a ALGA? Hoje, 75% da exportação da América do Sul é 
proveniente do Brasil , e disso ninguém toma conhecimento. 

A Sra. Maria Dalce Ricas - É um prazer ouvir dizer que as questões 
ambientais serão incorporadas na fase de planejamento, realmente é 
música para nossos ouvidos, já que cobramos, há tempos, essa 
integração das políticas públicas. 

Não constatei , no quadro apresentando os principais investimentos, 
a área de meio ambiente. Sabemos que a geração de novos 
empregos é um desafio. Entendemos que se não houver uma política 
de planejamento familiar, no Estado e no País, estaremos sempre 
"correndo atrás do prejuízo". Pergunto se isso será tratado como uma 
política pública dentro dos programas propostos. 

O Secretário Antônio Anastasia - Primeiramente, responderei ao 
Deputado Mauro Lobo. De fato , a sua indagação é a maior angústia 
de qualquer administrador público federal , estadual ou municipal, na 
atual realidade brasileira. Como servidor público de carreira, digo que 
temos dificuldade, no Brasil , de obter ambiente que permita a 
burocracia estável. Quer dizer, condições para ter uma administração 
pública profissional, bem-remunerada, empenhada e que consiga 
imprimir e exercer essas políticas públicas cogitadas. Há aquela velha 
discussão de que, naturalmente, quem traça as diretrizes é o 
Governo, mas quem as implementa de acordo com circunstâncias 
técnicas é a burocracia, a administração pública, como ocorre no 
mundo civilizado. Isso, evidentemente, é o esteio do regime 
parlamentarista, que é mais avançado que o presidencialismo. Esse é 
o modelo considerado, até pelos especialistas, cientistas políticos, 
como o mais adequado e democrático, se for possível medir a 
democracia. 

Sentimos essa dificuldade que menciona. Não falo sobre a situação 
de Minas, mas do Governo Federal e dos Governos municipais, que 
conheço bem. Lamentavelmente, não temos, nos últimos decênios, 
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investido necessariamente na administração pública. Essa questão 
sempre foi secundária, porque a consciência coletiva e a voracidade 
política, independentemente de partidos e de pessoas, sempre 
imprimiram a imagem de República Velha, ou seja, a de que governar 
é nomear, remover, é a força da caneta, sem pensar na estrutura do 
poder público. Isso está mudando. A cultura foi mudando esse quadro. 
O fim do regime militar e a redemocratização o permitiram. 

Lembrou que há segmentos em que essa idéia floresce melhor e 
remanesce de exemplos anteriores. O nosso empenho consistirá em 
tentar difundir isso; obviamente, com as dificuldades naturais, no caso 
específico da administração estadual mineira, pela falta de recursos 
para implementar isso. 

Pessoalmente, tenho uma vinculação histórica com a Escola de 
Governo, da Fundação João Pinheiro. Acredito, de fato , que a 
formação dos servidores é que permitirá a sua nova consciência. Ela é 
muito pequena ainda e não tem condições suficientes para atingir e 
promover a revolução necessária. Isso é trabalho para mais de uma 
geração. 

A União, nos últimos anos, realizou trabalho semelhante com a 
Escola Nacional de Administração Pública- ENAP -, não só com as 
figuras de gestores governamentais como também com a qualificação 
de vários segmentos da administração pública federal. É um trabalho 
que foi aplaudido pela ENAP francesa. Esse é o nosso empenho. 
Lamentavelmente, nesta altura, ainda não temos instrumentos 
necessários para instituir serviço público com essa qualidade. 
Futuramente isso ocorrerá, pois esse é o caminho do Brasil , e a 
modernização das relações sociais levará necessariamente a essa 
conformação. 

Neste ano, a Assembléia, quando apreciar os planos de carreira 
encaminhados, terá oportunidade de discutir a respeito. Neste 
momento, a discussão do plano de carreira, com a impossibilidade da 
questão remuneratória, basear-se-á exatamente nisso. Quais as 
formas de movimentação? Quais os cargos terão provimento por 
servidores de carreira? Qual a qualificação necessária? Isso é 
fundamental. É claro que a questão salarial é imprescindível, mas, no 
momento, não podemos resolvê-la. Discutiremos o outro fato. 

Então, compartilho de sua angústia, que, a meu ver, deve ser a 
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maior preocupação dos administradores públicos brasileiros de 
todas as esferas neste momento. 

As indagações consolidadas pelo Deputado André Quintão, no 
primeiro bloco, que tratam da questão da assistência social , 
primeiramente, têm uma reflexão, em razão também de várias outras 
indagações que aconteceram e acontecerão. O planejamento 
começou a responder a indagações como essa, no seio do próprio 
Governo. Naturalmente, todos os segmentos solicitam, pois têm 
merecimento para isso e procedência, a inclusão de todas as ações 
em todos os projetos. Demonstramos que a não-explicitação nominal 
de todas as atividades do poder público, estando ou não no rol dos 
projetos estruturadores, não os excluem dos próprios projetos 
estruturadores e muito menos dos programas prioritários, do PPAG, e 
das ações do Governo da LDO. 

Então, esse é o primeiro ponto que tive a oportunidade, na minha 
exposição, de reafirmar. Agora, reitero isso, porque é um tema 
recorrente, que acontece hoje e acontecerá nas demais audiências 
públicas e nos debates promovidos por esta Casa. Na verdade, esse é 
um trabalho holístico, que envolve todos os aspectos. Pode haver a 
não-menção expressa de uma palavra ou outra, pois não alterará o 
que está na dotação orçamentária. 

O importante é que haja coordenação das ações e seus 
desdobramentos. No caso da assistência social, temos um dado 
inovador, que estamos acompanhando "pari passu". O Governo 
Federal realiza grande revolução na questão dos problemas sociais. 
Nosso Governador esteve reunido com o Presidente da República 
nesta terça-feira, e o Secretário de Estado da área, na sexta-feira da 
semana passada, em reunião na Casa Civil da Presidência da 
República, já que há um empenho do Governo Federal pela 
harmonização dos programas federais, para otimização dos recursos 
na área. Com certeza, esse é um dado que está sendo considerado 
por todos. 

Não há obstáculo em aprimorarmos as ponderações e sugestões 
dessa conferência nas normas orçamentárias, tendo, claro, a cautela 
necessária de identificação das fontes. A prioridade na área da 
assistência é , exatamente, a mesma existente na educação, saúde, 
habitação e segurança. A idéia-força, nuclear, de todas essas ações 
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governamentais é o aprimoramento das condições soc1a1s do 
cidadão mineiro. Por isso, concentro-me no IDH. No momento em que 
tivermos a melhoria do IDH, a política assistencial também estará 
atendida, assim como a saúde, a educação, a segurança, o 
transporte, o desenvolvimento econômico e o emprego. 

Com referência à indagação do Sr. João Bernardino, do Conselho 
de Segurança, sobre a questão do desvio de recursos, tem razão. 
Lamentavelmente, em todas as esferas de Governo, vez por outra, 
existem comportamentos ilegais que devem ser punidos. 

O Governo Estadual, desde o início do ano, em razão da lei 
delegada e da reforma administrativa, criou um sistema de auditoria. A 
Auditoria Geral do Estado foi completamente recriada, e foram criados 
núcleos de auditoria em todos os órgãos do Estado. Isso foi 
implementado e já está funcionando com eficácia plena. Estamos, 
agora, qualificando. Não temos, na administração pública estadual , 
quadro técnico de auditores concursados para essa função. O que há 
são remanescentes, muito dedicados, da Auditoria da Fazenda, com 
visão financeira, e não, plena e ética. Então, em médio prazo, 
pretendemos realizar concurso para a criação dessa carreira na área 
da auditoria, porque os órgãos já estão estruturados. Essa é uma 
preocupação permanente do poder público. 

A Sra. Lúcia apresenta várias indagações, que o Sr. Tadeu também 
detalhará. Sua curiosidade é pertinente. Não só temos gás canalizado, 
como também uma empresa no Estado, a GASMIG, que é subsidiária 
da CEMIG. Esse gás não é feito para fins domésticos, daí a 
pertinência de sua dúvida. Existem estudos para a introdução desse 
gasoduto do Sul de Minas à região do Vale do Aço, porque o gás é 
considerado um combustível mais barato e ecológico. Então, há um 
grande empenho, antigo e atual , do Governo na expansão desse gás. 
O gás boliviano também tem um custo bastante interessante. Tenho a 
impressão de que essas ponderações relativas à habitação e 
assistência colocadas pela senhora serão dissecadas nas respectivas 
audiências. 

O plano tem de ser encarado como um todo. Faço esse apelo como 
pessoa responsável pela área de planejamento. Já fui responsável, no 
Governo Estadual, pelas áreas de administração e cultura, e no 
Governo Federal, trabalho e justiça, em que cuidava até mesmo dos 
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direitos humanos. As demandas são globais. Evidentemente, cada 
corporação, segmento, entidade e cidadão tem sua inclinação, o que é 
mais do que procedente e meritório; porém, a visão do planejamento 
tem de ser global e holística. 

O Sr. Paulo Jorge dos Santos indaga sobre a questão de indígenas 
e negros constantes na programação. Não faremos explicitação agora 
porque, do contrário, ficaríamos aqui de dois a quatro dias, aliás, há 
expressa menção dessa necessidade. 

Com referência à formação de professor, a questão da UEMG é uma 
das grandes indagações. Está aqui , para confirmar, a Ora. Maria 
Celeste, Pró-Reitora dessa universidade. Esse é um dos problemas 
do Estado, oriundos da Constituição. A questão da UEMG se arrasta 
há anos, portanto, temos de resolvê-la. É obrigação do Estado fazer a 
formação do professor. 

Fiz menção à questão do desemprego, que é uma chaga nacional. 
Naturalmente, a ação do Governo do Estado é muito limitada nessa 
área, independentemente de ser o de hoje ou o de amanhã. Fui 
Secretário Executivo do Ministério do Trabalho por quatro anos e 
conheço as dificuldades. A questão do emprego só se resolve com um 
fator: o crescimento econômico. Como o professor bem sabe, só o 
crescimento econômico pode fazer reverter o quadro de desemprego. 
E o crescimento econômico depende de um conjunto de fatores, 
inclusive internacionais. Independentemente de quem esteja no 
Governo Federal, ele não tem condições de lutar sozinho. É claro que 
várias ações foram empreendidas. Tenho a convicção de que os 
Governos Federal , Estaduais e Municipais estão empenhados nisso, 
porque somente com uma situação de pleno emprego teremos o IDH 
garantido, pois teremos renda. E aí a questão da assistência fica 
resolvida, a pessoa terá condições de gastar mais; gastando mais, a 
tributação aumenta, a situação da saúde e da educação melhoram. É 
o círculo virtuoso que todos procuramos. 

O Sr. Evaristo Garcia fez ponderações procedentes sobre a questão 
da exportação. Um dos temas previstos para esses debates é o 
desenvolvimento econômico, que envolve exatamente esse aspecto. 
Estamos recompondo o aeroporto de Confins e a plataforma logística 
de exportação. A área do Triângulo também está sendo concebida 
para isso. E uma das audiências públicas abordará especificamente a 
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exportação. Criamos até uma Subsecretaria de Assuntos 
Internacionais na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para 
cuidar disso. Têm sido feitas missões internacionais. Neste instante, o 
Secretário de Ciência e Tecnologia está na Alemanha, já houve 
missão à China, e o objetivo é exatamente esse. O senhor tem razão. 
E essa não é uma solução mineira, mas nacional. Minas é um dos 
Estados que mais exportam, somos até penalizados por isso. Pelo 
fato de a Lei Kandir não permitir a cobrança de ICMS sobre bens 
exportados, temos de ser ressarcidos. Essa luta terrível com o 
Governo Federal se arrasta há muitos anos, na tentativa de 
compensar o Estado pelas perdas de ICMS na exportação. Quanto 
mais exportarmos, melhor será para o Estado, mas é ruim para o 
Tesouro, porque deixamos de vender para o mercado interno e não 
recolhemos ICMS; por isso a compensação necessária da Lei Kandir. 

Por fim, a nossa amiga Maria Dalce, combativa dama representativa 
do meio ambiente em Minas e no Brasil, apresenta indagação, a que 
Tadeu responderá, sobre a questão dos quadros que estão 
agrupados, mas que depois podem, tranqüilamente, ser divididos 
pelas áreas. E faz uma ponderação que talvez seja a mais difícil de 
todas. A que mais atormenta é a do Deputado, mas a mais difícil de 
responder é a do planejamento familiar, que envolve valores bastante 
caros à sociedade e opiniões muito divergentes de instituições e 
organizações. É um tema muito delicado, umbilicalmente ligado à 
questão da assistência social , já tão defendida aqui , até para 
orientação. E aí vêm os graus do planejamento familiar, até que ponto 
se pode orientar, outros países adotaram medidas bem mais 
drásticas. É um tema, de fato, no qual o Governo não tem muita 
experiência, e digo isso com muita franqueza. Isso vale para o poder 
público estadual, o federal e o municipal. É um debate que 
normalmente as próprias organizações da sociedade têm 
desenvolvido. Há uma lacuna nessa questão, talvez até em razão das 
dificuldades nos aspectos não digo ideológicos, mas de concepção de 
vida das pessoas, o que acaba gerando um afastamento. 

Nada melhor que a Assembléia, que representa a população 
mineira, traga à baila esse tema no planejamento do Estado. Em que 
circunstâncias um tema tão delicado como esse deve participar do 
planejamento do Estado? Pessoalmente, como cidadão, considero um 
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tema muito relevante, mas concordo que nunca houve inclinação 
do poder público para essa discussão. Não diria que é um tabu, que é 
um termo forte, mas, de fato, a questão tem os seus entraves, como é 
do conhecimento de todos. 

Pergunta de Carlos Sacramento, telespectador da TV Assembléia e 
membro do Conselho Estadual de Emprego, sobre a necessidade de 
se agregar valor à produção de Minas: "O Vale do Aço tem importante 
participação na economia do Estado. Na produção do aço dessa 
região há possibilidade de se agregarem valores. Aliás , em Timóteo, 
há um projeto denominado Acesita, Capital do Aço, que tem como 
objetivo gerar emprego e renda. O Governo tem conhecimento desse 
projeto? Se tem, por que não foi considerado?". 

Pergunta da Sra. Gláucia Barros, do Fórum Mineiro de Educação 
Infantil: "O Fórum foi uma das instâncias que encaminhou documento 
de propostas para a ação do Governo Estadual. No entanto, essa 
ação em relação à política de educação infantil , no que se refere à 
cooperação técnica e financeira com municípios e formação de 
professores, não foi mencionada na exposição. Essa foi uma das 
questões encaminhadas à pasta específica: o Governo Aécio Neves, a 
exemplo de seus antecessores, também se omitirá em relação às 
crianças de até 6 anos de idade?". 

Pergunta do Sr. Francisco Jorge Melo, sociólogo: "Como evitar o 
desperdício de recursos nos projetos de desenvolvimento do Norte, do 
Jequitinhonha e do Mucuri com as sobreposições de funções e 
projetos entre os diversos órgãos estaduais e federais? Ou seja, 
existe a proposta de se criar uma comissão de coordenação e 
unificação de projetos nas áreas federal e estadual?" 

Pergunta do Sr. Hélio Miliano: "Como ficam as ações afirmativas, 
quotas e outras políticas usadas para os afro-descendentes?". 

Pergunta do Sr. Mário Lúcio, da Associação dos Moradores do 
Bairro Letícia, de Venda Nova: "O objetivo do PMDI e PPAG é o 
planejamento a médio e a longo prazos para Minas. Considerando a 
importância da região metropolitana, como será tratada a questão do 
transporte urbano de pessoas, que hoje é extremamente precário?" 

Pergunta da Sra. Antônia de Pádua, da Central de Movimentos 
Populares: "Como será tratada a questão de 1% do ICMS, que já foi 
passado de 17 para 18%, para a construção de habitação em Minas 
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Gerais?" . 

Pergunta do Sr. Marco Garcia: "Como estruturar a articulação entre 
as polícias do Estado sem uma gradual e efetiva fusão dessas 
instituições?". 

Pergunta de Wagner Araújo, da Fundação João Pinheiro: "O ponto 
central para todo sucesso do planejamento é a gestão das 
informações que permitam o efetivo acompanhamento no controle das 
ações. Contudo, o PMDI e o PPAG têm pouca ênfase na gestão das 
informações públicas. Qual a estratégia do Governo, em especial do 
choque de gestão, sobre esse assunto?". 

Pergunta que vem do Movimento Fé e Política, da Arquidiocese de 
Belo Horizonte, por meio da Sra. Márcia Sacramento: "Na 
implementação, no acompanhamento e na avaliação dos indicadores, 
como o Estado pretende incorporar a participação popular? Os 
conselhos de direitos têm ampla participação e mobilização de 
usuários e gestores, que fazem propostas, estruturam projetos e 
gerenciam recursos. Onde eles entram? Bons planos precisam de 
mais escuta e de participação também.". 

Da Força Sindical, Sr. Sérgio Augusto: "Inicialmente, a Força 
Sindical parabeniza o Secretário Anastasia e sua equipe por ter 
acolhido as sugestões das entidades que compõem o Conselho, 
principalmente as da Força Sindical. Que os recursos federais não 
sejam contingenciados, havendo cobrança por parte do Governo 
Estadual.". 

Pergunta do Sr. Ednardo, da Caritas: "Como o Estado tem pensado 
a facilitação do monitoramento desses programas, com ênfase na sua 
execução orçamentária pela sociedade civil? Os 'sites' eletrônicos do 
Governo são bons instrumentos. Todavia, atualmente eles trazem 
escassas informações e não refletem a execução orçamentária.". 

Pergunta da Ana Paula Carvalhais, do gabinete do Deputado 
Laudelino Augusto: "A criança e o adolescente não estão entre as 
prioridades do Governo para os próximos anos? Por quê? O 
planejamento em cultura se resume ao Projeto Corredor Cultural da 
Praça da Liberdade? Somente o agronegócio será incentivado, ou 
também estarão contempladas as políticas de incentivo ao pequeno 
produtor e à agricultura familiar, majoritária em todo o Estado?". 

Chegaram mais duas perguntas. Uma, do Fórum Mineiro de 
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Segurança Alimentar, por meio da Sra. Maria da Conceição 
Menezes: "Por que não apareceu o projeto Dignidade e Vida 11 , do 
CONSEA, mas apenas o Minas Sem Fome da EMATER?". Esta 
pergunta também já foi encaminhada ao nosso gabinete. 

Pergunta de Regina Oliveira: "Nenhum dos 30 projetos contém 
matéria sobre a questão agrária. Qual a opinião do Governo a respeito 
disso, tendo em vista que o Governo recebeu terras devolutas antes 
reflorestadas?". 

Para as duas perguntas orais, chamo o "combatente" Roges 
Carvalho, do Sindicato dos Psicólogos. A seguir, o Wagner falará, e o 
Secretário Tadeu poderá responder a esse pacote de perguntas. 

O Sr. Roges Carvalho - Quero cumprimentar a Assembléia por sua 
iniciativa. Acho que este é o nosso caminho: o trabalho conjunto, com 
essa participação. Referindo-me à fala do Tadeu - desculpe-me, se 
falou sobre isso no início, e não ouvi -, tenho certa preocupação 
quando penso na construção do País. Quando penso nisso, remeto-
me diretamente a uma frase que diz que "educação vem do berço". 
Quando penso em educação em sentido amplo, como agora, penso 
em políticas públicas. E penso que políticas públicas vêm do berço. 
Quando falo em políticas, estou falando nas cidades onde vivemos, 
conhecemos, nos encontramos e construímos a vida, a cidadania. 

Gostaria que o Anastasia estivesse aqui para me ouvir, porque nos 
esquecemos da questão social. Quando ele diz que não vai esquecer, 
que a questão social será olhada, cuidada, não acredito muito. Sou 
aliado ferrenho e amigo do Fórum Mineiro de Educação Infantil. 

É positivo pensarmos nos ensinos médio e fundamental como uma 
grande riqueza. Mas educação infantil é prioridade. Já não dá para 
começar a partir dos 7 anos. A formação da personalidade e do 
caráter começa a partir do nascimento. Com o início precoce da 
educação, talvez possamos acabar com a corrupção de dentro de 
cada um neste País. 

Há também questões como a construção da cidadania, as inclusões 
social e cultural , o gosto e a vontade de saber e fazer, evitando a 
evasão e a repetência escolar; temos o cuidado com as políticas 
públicas, a questão dos direitos, de vermos "tête-a-tête" a questão do 
SUS, da LOAS e da LDB. Isso tem de vir do berço porque senão 
jamais conseguiremos acabar com a violência e o desrespeito para 
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com o próximo. Ações afirmativas têm de estar presentes, e a 
grande iniciativa pública tem de ser, como prioridade, a educação 
infantil. Sem dúvida nenhuma, sem implementar essa polftica, não 
vejo muito crescimento de grandes políticas no País. Obrigado. 

O Sr. Wagner Francisco Alves Pereira - Parabenizo a Assembléia 
pela iniciativa. Nossa Central , a CGT, participará ativamente de todos 
os processos, inclusive os trabalhos em grupo. Uma das poucas 
perguntas que queria fazer, o Anastasia, em sua bela fala, já a ela 
respondeu parte dela. Parabenizo também ao Estado por esse plano 
que ultrapassa três anos e é importante nesse processo. Fica para o 
Tadeu a pergunta. 

Recentemente, o Governo Federal trouxe a proposta do trabalho em 
conjunto de todas as aplicações sociais, no País, de recursos que 
estão sendo feitos. Obviamente, quando fez a proposta de integração 
do trabalho, esse plano já tinha sido elaborado e aprovado pelo 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Chamou os 
Governadores para fazer um trabalho conjunto de aplicação social de 
todos os recursos federais, como bolsa-escola, merenda, etc., com um 
trabalho em conjunto, familiar. 

Gostaria de saber como faremos, durante esses trabalhos de grupo, 
a inserção de novas propostas para o Plano, no âmbito da 
Assembléia. Gostaria de saber do Tadeu a possibilidade, o que pensa 
em termos desse trabalho, de adequação desse plano e desse 
processo. 

O Sr. Presidente - Agradeço ao Wagner. Lembro que, amanhã, às 
14 horas, esta audiência será reprisada pela TV Assembléia. Solicito 
às pessoas que participam do encontro de hoje que nos ajudem a 
identificar, nos grupos respectivos de trabalho, movimentos, 
especialistas, setores da sociedade, para que, a partir da próxima 
audiência, no dia 9, possamos ter ampla participação nos grupos de 
trabalho, além da discussão geral. 

Pergunta dirigida à Mesa sobre o processo. As sugestões dos 
trabalhos em grupo poderão ser transformadas em emendas pela 
Comissão de Participação Popular. Essas emendas poderão ser 
apresentadas no processo de tramitação normal. Até o final do mês, 
teremos o prazo de apresentação de emendas à Lei Orçamentária, ao 
Plano Plurianual e ao PMDI. Aquelas sugestões, com apoio técnico da 
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assessoria da Assembléia, serão transformadas, observando os 
critérios de legalidade, em emendas da Comissão de Participação 
Popular, e, a partir daí, a tramitação segue normal como se fossem 
emendas de qualquer um dos parlamentares desta Casa. 

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães- O Secretário Anastasia 
já falou sobre isso, mas reforço que o objetivo desta primeira 
audiência foi tratar do processo de planejamento de maneira mais 
global. Nas outras audiências entraremos mais especificamente em 
algumas políticas públicas. Não seria possível em uma hora entrarmos 
em detalhes sobre cada projeto estruturador ou as políticas 
específicas dos diversos sistemas operacionais. 

Procurarei responder a uma por uma das 18 perguntas. A primeira 
delas se refere à agregação de valor em Minas Gerais, se 
conhecemos o programa da ACESITA, no Vale do Aço. Conhecemos 
há muito tempo. Sou funcionário de carreira do BDMG e já conheço o 
trabalho que o Estado fez diversas vezes junto às empresas. Um foco 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico são os arranjos 
produtivos locais. Temos consciência de que a forma de obter maior 
desenvolvimento de determinadas regiões é o foco dos arranjos 
produtivos locais na agregação de valor e na busca do 
desenvolvimento auto-sustentado na região, além de auto-sustentável, 
na base das cadeias produtivas existentes em cada região. Isso está 
muito claro na política de desenvolvimento econômico. 

Anteriormente já se perguntou sobre a cooperação para o programa 
de treinamento de professores. Nos projetos estruturadores da 
educação há atividades claras de treinamento de professores, mais 
particularmente sobre cooperação município-Estado. Isso é feito , mas 
não tenho detalhes. 

Há duas questões a respeito da educação infantil antes dos seis 
anos. O Estado ampliou o número de anos na escola, o que já está 
implementado. Não entrarei na questão infantil porque não sou 
especialista. Sou economista com experiência em planejamento. 
Cuido da educação dos meus filhos, e já é muito. 

Como evitar a sobreposição de projetos? Foi criada uma 
Superintendência Central de Coordenação para melhor articularmos 
as ações do Governo, o que é difícil. O Estado é uma organização 
muito complexa. Particularmente para os projetos do Norte, do 
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Jequitinhonha e do Mucuri, objeto da pergunta, criou-se uma 
secretaria extraordinária. Esta semana chegou a mim um programa de 
desenvolvimento para a região que busca, primeiro, diagnosticar todas 
as ações do ponto de vista do Governo Federal , do Governo Estadual 
e dos Governos municipais para buscar a coordenação dessas ações. 
Estamos falando de algo muito complexo, que é a articulação de 
diversas ações. Tanto é difícil articular a questão técnica quanto os 
fatores políticos, que tornam essa ação mais complicada. 

A questão sobre as ações afirmativas para a comunidade de afro-
descendentes está colocada na pauta do Governo. Penso que ainda 
não temos uma resposta à altura do que a questão merece, mas está 
sendo tratada, e acredito que deve assumir maior relevância no 
programa do Governo. Afirmo que os projetos estruturadores são os 
focos estratégicos, mas são vários os outros programas prioritários. 
Para lembrar, no que diz respeito à assistência social : estão previstos 
investimentos da ordem de 57 milhões, incluindo todos os gastos com 
esses programas finalísticos. 

Transporte Urbano na Região Metropolitana de Belo Horizonte: há 
um projeto estruturador que está tratando dessa questão. Em grande 
parte da articulação do metrô já há uma proximidade do Governo 
Estadual com o Governo Federal , o que pode proporcionar a solução 
de alguns problemas que vêm sendo adiada há muito tempo. 

Articulação entre polícia e o autor da questão: fala-se até em fusão. 
Vamos começar pela integração dos sistemas, pela integração das 
áreas de atuação, o que já é um grande avanço. São duas 
corporações que têm suas estruturas consolidadas, e a melhor 
alternativa é a atuação integrada. 

Gestão da informação: pergunta que veio de um profissional da 
Fundação João Pinheiro. Isso é curioso porque gestão da informação 
é uma ocupação nossa. Acreditamos que a transparência na gestão 
da informação do Governo poderá ajudar quanto ao controle social 
das informações. Para isso, fizemos a inovação no planejamento. Foi 
algo bastante ousado, de responsabilidade do Bernardo, que 
conseguiu ir até o final. Introduzimos o SIGPLAN nesse processo de 
planejamento. É o Sistema de Informação Gerencial de Planejamento 
do Governo. Decidimos adotá-lo em junho, com o risco de não 
chegarmos com ele pronto no dia 30, mas conseguimos. Hoje, quem 
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conhece a peça do orçamento poderá ver que ele está muito mais 
detalhado do que antes. Quem examiná-la poderá verificar onde o 
Governo está gastando os seus recursos, porque as definições estão 
mais claras, tanto no PPAG quanto no orçamento. E nós estamos indo 
ao Governo Federal para adotar o que eles já fizeram lá. Adotamos no 
SIGPLAN o módulo de elaboração do planejamento. Vamos buscar 
agora o módulo de acompanhamento, o módulo de avaliação e o 
módulo de gerenciamento intensivo. É possível ter acesso a isso. 
Estamos nos ocupando da gestão da informação, particularmente dos 
projetos estruturadores, em que estamos adotando uma tecnologia de 
gerenciamento de projetos em parceria com a Fundação Gerencial, 
hoje Instituto de Desenvolvimento, do Prof. Falconi, para nos ajudar 
nesse trabalho. 

Já comentei sobre avaliação de indicadores. 
Monitoramento da sociedade civil: a alternativa são o SIGPLAN e 

essa parceria com o Poder Legislativo. A introdução de uma 
discussão sobre indicadores finalísticos nos vários programas vai 
possibilitar o controle social. 

Há uma pergunta sobre a questão da criança e do adolescente, se o 
corredor cultural é apenas a Praça da Liberdade, se o fomento 
econômico é apenas o agronegócio. A resposta é aquela geral: os 
projetos estruturadores são um conjunto daqueles mais estratégicos, 
mas a questão da agricultura familiar está sendo tratada. Várias ações 
de cultura no âmbito do sistema operacional da cultura têm outros 
programas além do corredor cultural. Para crianças e adolescentes há 
várias ações nessa área. Há no projeto estruturador a redução da 
criminalidade violenta em Minas Gerais. Há uma ação específica, que 
é o tratamento integrado com a área de assistência social para o 
adolescente infrator. O Sapori, que é o gerente do projeto, tem claro 
que a questão de tratar o adolescente infrator é fundamental. O Sapori 
terá a oportunidade de explicar sobre a criminalidade violenta, mas o 
grande avanço dos últimos tempos em Minas Gerais foi a 
criminalidade violenta: o assalto e o homicídio. Minas Gerais está 
vivendo uma situação similar à que São Paulo e Rio de Janeiro 
viveram na década de 90. Temos de nos ocupar com os assaltos e os 
homicídios, que são o grande problema, por isso foi escolhido esse 
foco. No âmbito do sistema operacional de defesa social , são várias 
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as ações que estão no rol dos programas prioritários. 

O Programa Dignidade de Vida 11, do CONSEA. A opção pelo Minas 
sem Fome foi do Colegiado de Gestão Governamental e do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social. 

Esse não é um programa estruturador, mas está contemplado no 
PPAG entre os prioritários. 

Sobre a questão agrária, há hoje uma secretaria extraordinária para 
tratar do tema. Particularmente, falo de algo que conheço mais, o 
Projeto Jaíba. A questão agrária está sendo tratada, o gerente já se 
sentou com o MST, com a Liga Operária Camponesa, e estamos 
negociando com aquelas famílias que estão no perímetro do Jaíba, 
para solucionarmos o problema junto com o INCRA e outros parceiros. 

A questão mencionada pelo representante do Sindicato dos 
Psicólogos é muito complexa. Realmente, a cidade é o "locus" onde 
se expressam os resultados das polfticas públicas. Hoje, no Estado de 
Minas Gerais, temos a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que 
começa a trabalhar essa questão. A educação da criança até os seis 
anos, como já falei, é um assunto bastante complexo para um 
economista. Sobre a última pergunta, a respeito do programa federal 
de unificação dos programas de renda mínima, tive oportunidade de 
fazer uma nota técnica para dar uma posição ao Governo do Estado. 
É corretíssima a concepção do programa, e o foco é a família, a 
unificação dos vários programas, mas não tenhamos a ilusão de que 
isso se faz de uma forma muito simples. Tanto a operacionalização 
quanto os arranjos políticos, no Governo Federal , são muito difíceis. 
Estamos vendo as dificuldades pelas quais o Presidente está 
passando. Além disso, ele deve articular-se com os vários 
Governadores. Mas isso já está definido, e o Governo apóia a 
iniciativa e entrará com programas complementares, buscando tornar 
mais eficazes os escassos recursos existentes no Estado. 

De certa forma, penso que respondi todas as questões. Reafirmo o 
que o Deputado André Quintão disse: os documentos estão completos 
e disponíveis no "site" do Planejamento, tanto o PMDI quanto o PPAG 
completo ou o orçamento. Eles podem ser acessados e impressos. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Rogério: "Subsecretário, a cultura 
também deve ser envolvida no assunto de geração de emprego e 
renda, segurança, educação, profissionalização e criação de centros 
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de cidadania participativa. Como o Governo vê, pensa e planeja as 
ações relativas à cultura, de forma mais ampla? Não dá para incluir os 
profissionais de cultura e arte no Projeto Estrada Real?". Há também 
aquela pergunta: a ação político-cultural restringe-se ao corredor? 

Pergunta de Paulo Jorge Lacerda: "Gostaria de entender como seria 
a avaliação e a restruturação do PPAG, anualmente. Isso não o 
prejudicaria e feriria o eixo central do PPAG, que é a continuidade das 
ações?". Outra de Paulo Jorge: "Por que não assumir que 
esqueceram a questão da assistência, uma vez que, no ano de 2004, 
no advento da LDO, a desculpa será que o PPAG não contemplou tais 
ações? Assim, ele não entrará também na LDO e, conseqüentemente, 
na lei do orçamento.". 

Pergunta de Raimundo Machado, representante da Vereadora Neila: 
"Com a proposta de eletrificação de 100% da área rural e da 
expansão para o Noroeste mineiro, a CEMIG também cresceria em 
lucro. Como o Governo mineiro pensa a questão da privatização das 
empresas de geração e distribuição de energia hidrelétrica?". 

O Sr. Rogério Pena Siqueira - Boa tarde. Parabenizo a iniciativa. O 
Deputado André Quintão e esta Casa criaram o aríete que empurrou 
as portas da Assembléia, trazendo para cá a população. Segundo o 
Subsecretário Tadeu, ele entende pouco de educação. Mas não é 
verdade, pois foi um dos impulsionadores da escola onde nossos 
filhos estudam. 

Quanto à economia de Minas, temos de agregar valores. Nosso 
minério é exportado para o mundo inteiro, entretanto não há maiores 
investimentos por parte do Governo. Não transforma a matéria-prima 
visando à agregação de valores. Poderia multiplicar por dez o valor do 
minério. Com o café acontece o mesmo. Minas Gerais é um dos 
maiores produtores do mundo, e a Alemanha, a maior exportadora de 
café solúvel, mas não produz nem sequer um grama do produto. O 
Governo não pensa em iniciativas de apoio nem em agregação de 
valores? 

E quanto à questão do 1% do ICMS na habitação? A construção civil 
gera trabalho e renda, sem déficit de importações. Se construíssemos 
mais casas, a economia melhoraria. Obrigado. 

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - O projeto da Estrada 
Real envolve grande aspecto cultural, cuja rota alcançará maior 
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dinamismo se se recuperar o patrimônio histórico, a fim de receber 
turistas com alto padrão de qualidade, digno da iniciativa. 

A reavaliação dos planos "versus" continuidade representa desafio a 
ser enfrentado na prática. Ao programarmos as audiências públicas 
para o próximo ano e avaliá-las no âmbito do Governo, haverá 
necessidade de verificação dos projetos com mandamento, que, 
evidentemente, não poderão ser interrompidos devido ao risco de 
desperdfcio de recursos públicos. Escolhas estratégicas terão de ter 
espaço, caso contrário, não se tratará de reavaliação. Entretanto, 
temos de lidar com a questão na prática, e ninguém apresenta 
resposta "a priori". 

Estão previstos R$51.000.000,00 para a assistência social , para 
2004, e R$207.000.000,00 para 2004 a 2007. 

Há programas previstos nessa área. Quanto à discussão da Lei 
Orgânica da Assistência Social , não a conheço em detalhes, mas o 
assunto está sendo tratado no âmbito da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e será objeto de discussão em audiência 
pública específica. 

Quanto aos 1 00% de eletrificação rural , digo-lhe que fontes 
alternativas estão sendo pensadas. A CEMIG não levará apenas a 
energia elétrica, a energia hidráulica para essas propriedades rurais. E 
quanto ao lucro da CEMIG, afirmo que essa ação não é lucrativa; está 
sendo feita em parceria com o Governo Federal , visando a inclusão 
social com a ampliação de oferta de energia para as propriedades 
rurais. Não é uma atividade, sob o ponto de vista empresarial, 
lucrativa. 

Rogério, não tenho condições de entrar no debate sobre polftica 
pública de educação. 

Quanto à questão de agregação de valor, trata-se de um foco da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Estado pode contribuir 
na questão da mineração e, para tanto, está fazendo um novo 
levantamento geológico, disponibilizando informações. Mas a 
intervenção do Estado nessa área não é simples, pois existem 
grandes organizações que competem no mercado mundial. O Estado 
deve buscar viabilizar o espaço econômico de Minas Gerais, mas isso 
não é simples, pois a dinâmica das grandes empresas dá-se no plano 
mundial. Nessa área, se já é diffcil a intervenção da União, imaginem 
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então a de um Estado federado. 

O café é um projeto estruturador, e nossa atuação na área 
agroindustrial está muito aquém do nosso potencial. Trata-se de um 
problema claro, mas, devido à estrutura oligopólica existente, não é 
fácil para o Estado o incentivo às empresas. 

Quanto ao ICMS para habitação, não conheço o assunto e, portanto, 
sobre ele não falarei. 

Agradeço o convite desta Assembléia. Quando o Secretário 
Anastasia me incumbiu da tarefa, senti muita honra de participar 
dessa discussão entre Poder Executivo e Legislativo, a fim de 
institucionalizar o processo de planejamento no Estado de Minas 
Gerais. 

O Sr. Presidente - Antes de encerrar esta audiência, em nome da 
Comissão de Participação Popular, agradeço a todos os servidores da 
Assembléia, em especial à assessoria da Comissão de Participação 
Popular, à Gerência de Projetos Institucionais, à Secretaria-Geral da 
Mesa, ao Apoio Legislativo, à Consultoria e aos Consultores, à Escola 
do Legislativo, à Diretoria de Comunicação Institucional, à TV 
Assembléia e aos assessores do nosso gabinete, bem como aos 
servidores da Secretaria de Planejamento, lembrando àqueles que 
não participaram desta abertura que poderão acompanhar as demais 
audiências. 

Solicitamos a inscrição dos interessados, para organização de 
logística dos grupos de trabalho. Quem fizer sua inscrição com 
antecedência favorecerá a organização dos espaços de trabalho para 
os grupos nos dias 9, 16 e 30. Estamos iniciando um processo, e a 
partir do dia 9 entraremos nos assuntos pertinentes os objetivos 
prioritários de cada projeto estruturador, em que será fundamental a 
participação de toda a sociedade mineira. 

A Presidência agradece aos expositores, demais autoridades e 
participantes pela presença. Antes de encerrar os trabalhos, informa 
que no dia 9 de outubro, o tema discutido será Desenvolvimento 
Econômico; no dia 16, Desenvolvimento Social ; e, no dia 30, 
Modernização Administrativa e Gestão, Qualidade dos Serviços 
Públicos. Ainda, no dia 24 de outubro, acontecerá uma audiência 
pública de interiorização em Araçuaí. 

Encerramento 
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O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 

Presidência encerra a reunião , convocando os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 88 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 

6/10/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, Djalma Diniz, Gil Pereira e Marília Campos 
(substituindo esta ao Deputado Laudelino Augusto, por indicação da 
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Alberto Pinto Coelho. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Djalma Diniz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
o parecer do relator, no 1 o turno, sobre o Projeto de Lei n° 889/2003, 
do Governador do Estado. Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão 
do parecer do relator, Deputado Célio Moreira, que conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei no 889/2003 na forma do Substitutino no 
1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2 , 
no 1 o turno, o Presidente defere o pedido de vista da Deputada Marília 
Campos. Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a reunião extraordinária do dia 9/10/03, às 1 O horas, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Djalma Diniz - Gil Pereira - Chico 

Simões. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 469/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Pró-Criança 
- APC -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A proposição foi publicada em 4/4/2003 e a seguir encaminhada a 
esta Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente, nos 
termos do art. 188, c/c 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 27n/98, que regulamenta os atos 
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências. 

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação 
que compõe os autos do processo, verifica-se que a entidade 
mencionada no relatório atende a todas elas. 

Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando 
emenda ao art. 1 o do projeto somente para acrescentar o nome do 
município onde se localiza a entidade. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 469/2003 com a 
Emenda no 1, apresentada a seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-

Criança- APC -,com sede no Município de Belo Horizonte.". 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto 

Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 748/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De iniciativa do Deputado João Bittar, o projeto de lei em questão 
pretende declarar de utilidade pública o Núcleo dos Ostomizados de 
Uberlândia, com sede nesse município. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, 
que o analisou, preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, vindo agora a esta Comissão para 
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O Núcleo dos Ostomizados de Uberlândia, ligado à Associação 
Mineira de Ostomizados - AMOS -, foi fundado em 3/8/93. É uma 
sociedade civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada, que se 
destaca pela prática desinteressada da beneficência. 

Tem como principais objetivos a integração das pessoas que são 
portadoras de ostomias, conscientizando-as de seus direitos. Auxilia-
os e a seus familiares, principalmente os colostomizados, 
ileostomizados e urostomizados, no tocante à assistência médica, 
hospitalar, psicológica e nutricional, propiciando-lhes melhor qualidade 
de vida. 

Isso posto, podemos considerar a referida entidade perfeitamente 
habilitada para receber o título de utilidade pública. 

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

Lei n° 7 48/2003. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
Ricardo Duarte, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 883/2003 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Márcio Passos, o projeto de lei em 

questão pretende declarar de utilidade pública o Núcleo Regional de 
Prevenção e Combate ao Câncer de Pedra Azul - NUPRECC/PAZ -, 
com sede nesse município. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, 
que o analisou, preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, com a modificação proposta, vindo 
agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, com base no art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Núcleo Regional de Prevenção e Combate ao Câncer de Pedra 

Azul - NUPRECC/PAZ - é uma entidade civil sem fins lucrativos, de 
natureza filantrópica, com duração indeterminada, que tem por 
finalidade promover a assistência social. Entre suas ações inclui-se a 
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Para alcançar seus objetivos e especialmente para dar assistência 
aos que dele se valem, não fará distinção de idade, nacionalidade, 
raça, credo ou opinião política. 

Pelo que foi aduzido, consideramos a citada entidade perfeitamente 
habilitada a receber o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Considerando a exposição de motivos, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei no 883/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
Neider Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 921 /2003 
Comissão de Saúde 

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

visa a declarar de utilidade pública o Recanto de Apoio à Vida -
REAVIDA -, com sede no Município de Monte Sião. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade; a seguir, foi encaminhada a esta 
Comissão, para deliberação conclusiva em turno único, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Recanto de Apoio à Vida, fundado em 2/1 2/99, é uma sociedade 

civil sem fins lucrativos que tem como objetivo recuperar e reintegrar 
na sociedade alcoólatras e dependentes químicos, bem como assistir 
as respectivas famílias. Orienta permanentemente o público em geral, 
esclarecendo-o sobre o uso de entorpecentes e os danos que podem 
causar aos usuários. 

Em vista da relevância das iniciativas da entidade, a aprovação 
deste projeto de lei , em nosso entendimento, é justa e necessária. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 921 /2003. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
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Fahim Sawan, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 972/2003 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em 

questão pretende declarar de utilidade pública a Associação dos 
Apoiadores e Preventores da AIDS- AAPA -,com sede no Município 
de ltuiutaba. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, 
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade; vem agora a esta Comissão, para 
deliberação conclusiva, conforme prevê o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A AAPA é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem como 

objetivo primordial o estudo e a difusão de informações sobre a 
Síndrome da lmunodeficiência Adquirida - AIDS -, oferecendo 
assistência social e humanitária aos portadores do vírus HIV. Propõe-
se ainda a desenvolver projetos, na busca de uma política de saúde 
mais eficaz, incentivar a pesquisa e difundir informações sobre a 
doença na comunidade, buscando conscientizá-la com respeito à 
prevenção e à contaminação pelo vírus HIV. 1 

Pelo que foi aduzido e pela importância da AAPA no contexto social, 
a consideramos plenamente habilitada a receber o título de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Levando em consideração a exposição de motivos, opinamos pela 

aprovação do Projeto de Lei no 972/2003. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
Fahim Sawan, relator. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 18 Parte: 18 Fase 
(Expediente): Atas - Questão de ordem; homenagem póstuma -
Correspondência: Ofícios e telegrama- 28 Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Resolução n°s 1 .150 e 
1.151/2003 - Projetos de Lei n°s 1.143 a 1.149/2003 - Requerimentos 
n°s 1 .535 a 1 .580/2003 - Proposições Não Recebidas: Requerimentos 
da Deputada Ana Maria Resende (2) - Comunicações: Comunicações 
da Comissão de Política Agropecuária e dos Deputados Alencar da 
Silveira Jr. e Leonídio Bouças - Comunicação Não Recebida: 
Comunicação do Deputado Alencar da Silveira Jr. - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Biel Rocha, Miguel Martini, Doutor 
Viana e Dalmo Ribeiro Silva - 28 Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: 
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência; questão de ordem -
Decisão da Presidência - Questão de ordem - Comunicação da 
Presidência - Leitura de Comunicações - Questão de ordem; chamada 
para a recomposição de quórum; inexistência de número regimental 
para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
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 - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto 
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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 - 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 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, m1c1amos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura das atas das três reuniões 
anteriores. 

18 Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Atas 
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°- Secretário, procede à leitura 

das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
restrições. 

Questão de Ordem 
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público das galerias, caros amigos da TV Assembléia , 
peço a atenção de todos os que me ouvem neste momento para 
oferecer algumas palavras em homenagem ao nosso colega 
Presidente Nacional do PTB, José Carlos Martinez, cujo trágico 
falecimento ocorreu neste último final de semana. O seu 
desaparecimento da vida pública brasileira muito nos entristece e cria 
um vazio no cenário político contemporâneo. 

Grande articulador e reconhecida liderança em nosso PTB, o 
Deputado José Carlos Martinez nasceu no Paraná, era administrador 
de empresas, casado e pai de quatro filhos. Começou na vida política 
em 1981 no antigo PDS, tendo sido eleito para o seu primeiro 
mandato como Deputado Federal dois anos depois. Era dono da rede 
de televisão CTN. Além do PDS, pertenceu também aos quadros do 
PMDB e PRN. Estava filiado ao nosso PTB há 11 anos. 

Como Deputado Federal, em 1986 exerceu suas atividades 
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parlamentares na Assembléia Nacional Constituinte como 2° Vice-
Presidente da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação, suplente da Subcomissão do Poder Judiciário e do 
Ministério Público e ainda da Comissão da Organização dos Poderes 
e Sistemas de Governo. Trabalhou em diversas comissões 
permanentes, tendo também atuado como representante da Câmara 
dos Deputados em diversas missões oficiais no exterior. Assumiu a 
Presidência do PTB a partir de 1999, foi da base de sustentação do 
Governo Lula e mantinha um excelente trânsito entre os petistas. 

De forma bastante resumida, esse é o colega parlamentar que 
acabamos de perder na trágica fatalidade que a mídia tem noticiado 
com detalhes. 

Neste momento em que vivemos grandes e profundas 
transformações em nossa sociedade, é lamentável a morte de José 
Carlos Martinez. A contribuição do seu trabalho no Congresso 
Nacional certamente ainda traria muitos e grandes benefícios para a 
nossa população. 

Sr. Presidente, gostaríamos de deixar nossas condolências aos 
familiares do ilustre Deputado e, autorizado por V. Exa., solicitamos a 
todos um minuto de silêncio para prestarmos homenagem desta 
Assembléia Legislativa ao Presidente do PTB, José Carlos Martinez. 
Muito obrigado. ' 

O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo ao pedido do Deputado 
Fábio Avelar, solicita aos presentes que façam um minuto de silêncio 
em homenagem ao Deputado falecido. 

- Procede-se à homenagem póstuma. 
Correspondência 

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

OFÍCIOS 
Dos Srs. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal , e Rubens 

Approbato, Presidente da OAB, agradecendo o envio da publicação "A 
Consolidação das Leis e o Aperfeiçoamento da Democracia". 

Do Sr. Antonio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e 
Gestão, agradecendo o convite e justificando sua ausência em 
reunião destinada a debater as perspectivas do cumprimento da 
Emenda à Constituição Federal no 29. (- À Comissão de Saúde.) 

~---0-------1 



385 
Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de T ransportes e Obras 

Públicas (2), prestando informações relativas aos Requerimentos nos 
494/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e 815/2003, do Deputado 
Márcio Passos. 

Do Sr. Marcos Bafutto, Superintendente de Serviços Públicos da 
ANATEL, prestando informações relativas ao Requerimento no 
1.150/2003, do Deputado Leonardo Quintão. 

Do Sr. Manoel da Silva Costa Júnior, Presidente da BELOTUR, 
agradecendo o envio do Ofício no 2.524/2003/SGM, da Comissão de 
Turismo, comunicando a nova composição desse órgão colegiado. (-
À Comissão de Turismo.) 

Do Sr. José Afonso Assumpção, Presidente do Sindicato Nacional 
das Empresas de Táxi Aéreo, solicitando o empenho dos Deputados 
junto aos parlamentares do Senado Federal com vistas à rejeição da 
proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Adão José da Rocha e outros, Detetives de Formiga, 
solicitando seja agilizada a votação de matéria relativa à Proposta de 
Emenda à Constituição n° 66/2001 . (- Anexe-se à Proposta de 
Emenda à Constituição no 21 /2003.) 

Do Sr. Roberto Alfeu Pena Gomes, Presidente da CDL-BH, 
encaminhando cópia do "Termômetro de Vendas" referente ao mês de 
agosto de 2003. (-À Comissão de Turismo.) 

Do Sr. Alexandre G. Brasil, Diretor Financeiro da Siemens Medicai 
do Brasil , prestando informações referentes a requerimento da 
Comissão de Saúde encaminhado por meio do Ofício n° 
2.424/2003/SG M. 

Da Sra. Margarida Pereira Pires, de ltaúna, apresentando sugestões 
para diminuir a violência no País. (- À Comissão de Segurança 
Pública.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, agradecendo 

manifestação de aplauso formulada por esta Casa, a partir de 
requerimento do Deputado Doutor Viana. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.150/2003 
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao 

exercício de 2002. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII , 

da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado 
referentes ao exercício de 2002. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de outubro de 2003. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira 

para os fins do § 1 o do art. 218 do Regimento Interno. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.151 /2003 

Aprova as contas do Governador do Estado de Minas Gerais 
referentes ao exercício de 2002. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de 

Minas Gerais referentes ao exercício de 2002. 
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de outubro de 2003. 
Comissão de Fiscalização Financeira 
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira 

para os fins do§ 1° do art. 218 do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI N° 1 .143/2003 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de lturama 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 

lturama o imóvel e respectivas benfeitorias constituído de área de 
3.000m2 (três mil metros quadrados), localizado nesse município, 
registrado sob o no 16.212, a fls. 140 do livro 3-X, no Cartório de 
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Registro de Imóveis de Campina Verde. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento da Escola Municipal José Tiago de Queiroz. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado cessada a causa da doação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003. 
Zé Maia 
Justificação: O Estado de Minas Gerais possui no Município de 

lturama uma propriedade de 3.000m2
, que, com a municipalização do 

ensino fundamental, foi destinada ao funcionamento da Escola 
Municipal José Tiago de Queiroz. 

O prédio lá edificado encontra-se em precárias condições e 
demanda reparos urgentes; ainda assim, o ente municipal consignou 
recursos em seu orçamento para realização de obras em imóvel 
alheio ao seu patrimônio. 

Em vista do impasse, o Prefeito Municipal de lturama reivindica a 
propriedade do bem, por intermédio de doação, para que possa 
implementar as melhorias necessárias e resgatar o importante papel 
que o referido estabelecimento desempenha na rede local de ensino. 

Dessa forma, acreditamos que este parlamento, reconhecendo o 
mérito da proposição, se empenhará em aprová-la. 

- 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° 1.144/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de lturama 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 

lturama o imóvel constituído de terreno urbano edificado, com área de 
2.000m2 (dois mil metros quadrados), composta pelos lotes 7 e 6 e 
parte dos lotes 5, 8 e 9 da quadra 51 , situado na confluência da Av. 
Rio Paranaíba com a R. Cidade da Prata, naquele município, e 
registrado sob o número de ordem 16.440, a fls . 196 do livro 3-X, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campina Verde. 
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Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado cessada a causa da doação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003. 
Zé Maia 
Justificação: O imóvel de que trata o projeto de lei foi doado ao 

Estado em 1967, pelo Município de lturama, com o fim expresso de ali 
se construir um grupo escolar. 

Ocorre que, no ano de 1974, o município construiu no local um 
prédio de 604,25m2, destinado à instalação da Escola Municipal Santa 
Rosa, que ali funciona até hoje. Como se vê, o Estado possui o 
terreno, e o Município, as benfeitorias. 

Tendo em vista que o educandário está necessitado de outras 
melhorias e que o município só pode efetivá-las legalmente se o 
imóvel passar a integrar o seu patrimônio, faz-se necessário que este 
parlamento conceda autorização para sua transferência. 

Ante o exposto, estamos certo de que os nobres colegas 
parlamentares prestarão o imprescindível apoio à aprovação deste 
projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .145/2003 
Declara de utilidade pública a Associação para Desenvolvimento 

Social dos Bairros Nossa Senhora Aparecida e Salvador - ADSBNSAS 
- , com sede no Município de Campos Altos. 

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

Desenvolvimento Social dos Bairros Nossa Senhora Aparecida e 
Salvador- ADSBNSAS -, com sede no Município de Campos Altos. 

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 outubro de 2003. 
Adelmo Carneiro Leão 
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Justificação: A Associação para Desenvolvimento Social dos 

Bairros Nossa Senhora Aparecida e Salvador - ADSBNSAS -, com 
sede no Município de Campos Altos, é uma entidade sem fins 
lucrativos, tendo como finalidades o desenvolvimento de atividades de 
natureza filantrópica, mediante a prestação de serviço social , visando 
à proteção da saúde da família, da infância e da velhice, o combate à 
fome e à pobreza, melhorando as condições de habitação e lazer da 
população carente, tendo em vista o bem-estar coletivo e a proteção 
ao meio ambiente. 

Para atingir seus objetivos, a entidade promoverá melhorias 
habitacionais, ampliando, reformando, construindo moradias, da 
população de baixa renda; melhorias no saneamento básico, 
calçamento, esgoto, meio-fio, sarjeta e obras de infra-estrutura da 
comunidade; distribuição de alimentos, remédios, aparelhos 
ortopédicos, cadeiras de rodas, agasalhos e cobertores; estudos 
periódicos das necessidades e das condições econômicas e sociais 
da comunidade; mobilização de recursos financeiros particulares, 
incentivando o trabalho comunitário ; motivação da comunidade 
abrangida para a participação dos trabalhos através de efetiva 
cooperação de seus membros; a realização de programas de serviços 
de saúde, educação, alimentação, lazer, incluindo os de caráter cívico 
e esportivo amador; conscientização da importância da existência do 
meio ambiente e de como protegê-lo; promoção de cursos e palestras; 
assistência ambulatorial, médica e odontológica aos menos 
favorecidos; manutenção de creche, abrigo aos necessitados e aos 
idosos; e construção de asilos. 

- 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 .146/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Santo 

Expedito dos Moradores da Rua Ventosa, com sede no Município de 
Santo Antônio do ltambé. 

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

Comunitária Santo Expedito dos Moradores da Rua Ventosa, com 
sede no Município de Santo Antônio do ltambé. 
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Justificação: A Associação Comunitária Santo Expedito dos 
Moradores da Rua Ventosa é uma entidade sem fins lucrativos que 
tem por objetivo, além da promoção humana e assistência social às 
pessoas carentes, zelar pela melhoria das condições de vida de seus 
associados, promover atividades sociais, culturais e esportivas. 

Desde sua fundação, em 11 /2/2001 , a entidade vem desenvolvendo 
trabalhos que muito tem ajudado à comunidade da Rua Ventosa, 
atendendo as necessidades básicas das pessoas carentes, até 
mesmo com atendimento na área de saúde. 

- 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° 1.147/2003 
Contém o Código de Proteção e Defesa dos Direitos do Usuário do 

Serviço Público de Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica assegurada a proteção e a defesa dos direitos do 

usuário do serviço público no Estado, nos termos deste Código. 
Art. 2° - As normas do Código visam à tutela dos direitos do usuário 

e aplicam-se aos serviços públicos prestados: 
I- pela administração pública direta, autárquica e fundacional ; 
11 - por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou 

qualquer outra forma de delegação por meio de convênio. 
Art. 3° - São direitos básicos do usuário do serviço público: 
I- a informação; 
11 - a qualidade na prestação do serviço; 
111 -o controle adequado do serviço público; 
IV- os decorrentes de tratados ou convenções, leis, regulamentos e 

atos normativos expedidos por autoridades administrativas. 
Art. 4° - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre: 
I - o horário de funcionamento dos órgãos e entidades da 

administração pública; 
11 - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização 
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111 - os procedimentos para acesso a exames, formulários e outros 
dados necessários à prestação do serviço; 

IV - a autoridade ou o órgão responsável pelo recebimento de 
reclamações e sugestões; 

V - a tramitação do processo administrativo em que figure como 
interessado; 

VI - a decisão proferida e a sua motivação, inclusive opiniões 
divergentes, constante em processo administrativo em que figure 
como interessado, sendo-lhe conferido o direito à obtenção de cópia 
do inteiro teor do respectivo processo; 

VIl - a composição das taxas e das tarifas cobradas pela prestação 
dos serviços públicos, recebendo o usuário, em tempo hábil , cobrança 
por meio de documento contendo os dados necessários à exata 
compreensão da extensão do serviço prestado; 

VIII - os bancos de dados de interesse público que contenham 
informações quanto a gastos, licitações e contratações, de modo a 
permitir acompanhamento e maior controle da utilização dos recursos 
públicos por parte do contribuinte; 

IX - os dados e as informações a ele referentes constantes em 
registros e arquivos das repartições públicas, com o fornecimento de 
certidões, se solicitadas, e observado o disposto no§ 1°. 

§ 1 o - O usuário de serviço público que encontrar, em cadastros, 
fichas, registros e dados pessoais a seu respeito, inexatidão a que 
não tiver dado causa, poderá exigir sua correção, sem ônus, a qual 
será feita , no máximo, em quarenta e oito horas contadas do 
recebimento da solicitação, devendo o servidor responsável 
comunicar a alteração ao requerente, no prazo de cinco dias. 

§ 2° - O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas 
hipóteses de sigilo previstas na Constituição da República ou em lei 
específica. 

§ 3° - A notificação, a intimação ou o aviso relativos à decisão 
administrativa que devam ser formalizados por meio de publicação no 
órgão oficial somente serão feitos a partir do dia em que o respectivo 
processo estiver disponível para visita do interessado, na repartição 
competente. 
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Art. 5° - Para assegurar o direito à informação, o prestador de 

serviço público deve oferecer ao usuário acesso a: 
I - atendimento pessoal , por telefone ou por via eletrônica; 
11 - banco de dados referente à estrutura dos prestadores de serviço; 
111 - sistema de comunicação visual adequado, com a utilização de 

cartazes, indicativos, roteiros, folhetos explicativos e crachás; 
IV - minutas de contratos-padrões, redigidas em termos claros, com 

caracteres legíveis e de fácil compreensão. 
Art. 6° - Para garantia da qualidade do serviço, exige-se dos agentes 

públicos e dos prestadores de serviço público: 
I - urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço; 
11 - atendimento por ordem de chegada, assegurada a prioridade às 

pessoas acima de 65 anos, às grávidas, aos deficientes físicos e aos 
doentes; 

111 - igualdade de tratamento, sendo vedado qualquer tipo de 
discriminação não previsto em lei; 

IV - racionalização na prestação do serviço; 
V - adequação entre meios e fins, sendo vedada a impos1çao de 

exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas em lei; 
VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais; 
VIl - fixação e observância dos horários destinados ao atendimento 

ao público; 
VIII - adoção de medidas de proteção à saúde e à segurança dos 

usuários; 
IX - reconhecimento de autenticidade de documentos pelo próprio 

agente público, à vista dos originais, sendo vedada a exigência de 
reconhecimento de firma, salvo em caso excepcionado por norma 
legal ou na ocorrência de dúvida razoável a ser disciplinada em 
regulamento; 

X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis, 
especialmente aos portadores de deficiência, e adequadas ao serviço 
prestado; 

XI - apresentação da identificação funcional do servidor, nas 
repartições públicas ou no momento de suas respectivas ações, 
quando estas ocorrerem fora das repartições. 

Art. 7° - No exercício da sua competência, os órgãos e as entidades 
do Estado buscarão atender aos seguintes objetivos: 
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I - melhoria da qualidade dos serviços públicos; 
11 - correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos 

serviços públicos; 
111 -apuração de ilícitos administrativos; 
IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis 

com os princípios estabelecidos nesta lei ; 
V - proteção dos direitos dos usuários. 
Art. 8° - O assunto submetido ao conhecimento da Administração 

tem o caráter de processo administrativo, nos termos do art. 1 O da Lei 
n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002. 

Art. go - O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às 
normas desta lei compreende três fases : instauração, instrução e 
decisão. 

Art. 1 O - Os atos administrativos do processo a que se refere o art. 
9° terão forma escrita, com registro em banco de dados próprio, 
indicando a data e o local de sua emissão e contendo a assinatura do 
agente público responsável. 

Art. 11 - O processo administrativo será instaurado de offcio ou 
mediante representação de qualquer usuário de serviço público, dos 
órgãos ou das entidades de defesa do consumidor. 

Art. 12 - A instauração do processo por iniciativa da administração 
será feita por ato devidamente fundamentado. ' 

Art. 13 - O requerimento será encaminhado ao órgão ou à entidade 
prestadora do serviço e deverá conter: 

I - a identificação do denunciante ou de quem o represente; 
11 - o domicílio do denunciante ou o local para o recebimento de 

comunicações; 
111 - informações sobre o fato e sua autoria; 
IV - indicação das provas de que tenha conhecimento; 
V- data e assinatura do denunciante. 
§ 1 o - O requerimento verbal será reduzido a termo. 
§ 2° - Os prestadores de serviço deverão colocar à disposição do 

usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a 
apresentação do requerimento previsto no "caput" deste artigo, 
contendo reclamações e sugestões, ficando facultada ao usuário a 
sua utilização. 

Art. 14 - Em nenhuma hipótese será recusado o protocolo de 
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petição, reclamação ou representação formulado nos termos desta 
lei , sob pena de responsabilidade do agente, nos termos do Estatuto 
do Servidor Público Civil do Estado de Minas Gerais. 

Art. 15 - Será rejeitada, por decisão fundamentada, a representação 
manifestamente improcedente. 

§ 1 o - Da rejeição caberá recurso no prazo de dez dias a contar da 
intimação do denunciante ou seu representante. 

§ 2° - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio 
da que praticou ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão ou 
encaminhá-lo a instância superior. 

Art. 16 - Durante a tramitação do processo, é assegurado ao 
interessado: 

I - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando 
obrigatória a representação por força de lei; 

11 -ter vista dos autos e obter cópia dos documentos nele contidos; 
111 - ter ciência da tramitação do processo e das decisões nele 

proferidas, inclusive da respectiva motivação e das opiniões 
divergentes; 

IV- formular alegações e apresentar documentos que, juntados aos 
autos, serão apreciados pelo órgão responsável pela apuração dos 
fatos. 

Art. 17 - Para a instrução do processo, a administração atuará de 
ofício, sem prejuízo do direito dos interessados de juntar documentos 
e requerer diligências e perícias. 

Parágrafo único - Os atos de instrução que exijam a atuação do 
interessado devem realizar-se do modo menos oneroso para este. 

Art. 18 - Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
admitindo-se toda e qualquer forma de prova, salvo as obtidas por 
meios ilfcitos. 

Art. 19 -Ao interessado e ao seu procurador é assegurado o direito 
de retirar os autos da repartição ou unidade administrativa, mediante a 
assinatura de recibo, durante o prazo de manifestação, salvo na 
hipótese do prazo comum. 

Art. 20 - Quando for necessária a prestação de informação ou a 
apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, estes serão 
intimados para esse fim, com antecedência mínima de três dias úteis, 
mencionando-se a data, o prazo, a forma e as condições de 
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atendimento. 

Parágrafo único - Quando a intimação for feita ao denunciante para 
o fornecimento de informações ou de documentos necessários à 
apreciação e apuração da denúncia, o não-atendimento implicará o 
arquivamento do processo, se, de outro modo, o órgão responsável 
por ele não puder obter os dados solicitados. 

Art. 21 - Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de dez 
dias para a manifestação pessoal ou por meio de advogado. 

Art. 22 - O órgão responsável pela apuração de infração às normas 
desta lei deverá proferir a decisão que, conforme o caso, poderá 
determinar: 

I - o arquivamento dos autos; 
11 - o encaminhamento dos autos aos órgãos competentes, para 

apurar os ilícitos administrativos, civis ou penais, se for o caso; 
111 -a elaboração de sugestões para melhoria dos serviços públicos, 

correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos 
serviços, prevenção e correção de atos e procedimentos 
incompatfveis com as normas desta lei , bem como a proteção dos 
direitos dos usuários. 

Art. 23 - Serão observados os seguintes prazos no processo 
administrativo a que se refere esta lei: 

I - dois dias, para a autuação, juntada aos autos de quaisquer 
elementos e outras providências de simples expediente; 

11- quatro dias, para efetivação de notificação ou intimação pessoal ; 
111- cinco dias, para a elaboração de informe sem caráter técnico; 
IV - quinze dias, para a elaboração de pareceres, perícias e informes 

técnicos, prorrogáveis por dez dias, a critério da autoridade superior, 
mediante pedido fundamentado; 

V - cinco dias, para decisão no curso do processo; 
VI- quinze dias, a contar do término da instrução, para decisão final ; 
VIl - dez dias, para a manifestação do usuário ou providência a seu 

cargo. 
Art. 24 - Os prazos começam a correr a partir do dia da ciência 

oficial do interessado, excluindo-se da contagem o dia do começo e 
incluindo-se o do vencimento. 

§ 1 o - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
seguinte ao do vencimento se este cair em dia em que não houver 
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expediente na repartição ou em que for ele encerrado antes do 
horário normal. 

§ 2° - Os prazos fixados em meses ou anos se contam de data a 
data e, se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele 
do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. 

§ 3° - Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 
Art. 25- Salvo previsão legal ou motivo de força maior comprovado, 

os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem. 
Art. 26 - Os contratos de concessão e permissão de prestação de 

serviços públicos celebrados entre o Estado e suas entidades com 
particulares deverão conter cláusula que obrigue o concessionário ou 
permissionário a manter uma ouvidoria para recebimento e 
processamento de reclamações e denúncias. 

Art. 27 - A infração às normas desta lei sujeitará o servidor público 
às sanções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado 
de Minas Gerais e em legislação complementar, bem como nos 
regulamentos das entidades autárquicas e fundacionais , sem prejuízo 
da aplicação das demais sanções administrativas, civis e penais 
cabíveis . 

Parágrafo único - Às entidades particulares, delegatárias de serviço 
público a qualquer título, aplicam-se as sanções previstas nos 
respectivos atos ou contratos de delegação com base na legislação 
vigente. 

Art. 28 - Aplicam-se, no que couber, as normas relativas ao 
processo administrativo constantes na Lei no 14.184, de 31 de janeiro 
de 2002. 

Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 31 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Ana Maria Resende 
Justificação: Em um Estado democrático, o Governo deve promover 

o bem-estar da população, assegurando o exercício dos seus direitos. 
O direito à prestação de serviços de qualidade, o acesso à 

informação e a ampliação dos mecanismos de controle e de 
transparência na gestão do bem público devem ser incentivados e 
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praticados, para defesa do cidadão e aperfeiçoamento do próprio 
processo democrático. 

O serviço público é bastante diferente dos serviços prestados pelas 
empresas privadas ou pelos prestadores autônomos, uma vez que 
está subordinado à coletividade, portanto, trata-se de um interesse 
maior que o interesse de cada cidadão. 

Assim, o Estado, por critérios jurídicos, técnicos e econômicos, 
define e estabelece quais os serviços deverão ser públicos ou de 
utilidade pública, e ainda se esses serviços serão prestados 
diretamente pela estrutura oficial ou se serão delegados a terceiros. 

A partir da reforma administrativa preconizada pela Emenda a 
Constituição n° 19, foi dada nova dimensão às relações entre a 
administração pública e o usuário dos serviços, com a previsão de 
várias formas de participação do cidadão na administração pública 
direta e indireta, deixando-se para a lei ordinária os poderes para 
disciplinar e regular a matéria. 

Na atualidade, têm-se exigido da administração pública o 
estabelecimento de novas relações com o usuário de seus serviços. 
Ao Estado incumbe promover sua modernização, com o 
estabelecimento de metas e indicadores que lhe garantam eficiência e 
capacidade de fiscalização, para adequar-se às ex1gencias 
decorrentes da conscientização do direito de cidadania, que provoca 
uma inversão de enfoque na relação entre o poder público e o 
cidadão. O eixo dessa relação passa a ser o cidadão, cabendo ao 
Estado o papel de assegurar aos usuários de seus serviços o 
exercício pleno da cidadania. Em razão disso, compete ao Estado o 
estabelecimento de mecanismos para garantir aos usuários de seus 
serviços, prestados direta ou indiretamente, quais sejam o 
processamento das reclamações relativas à prestação dos serviços 
públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de 
atendimento ao usuário e a avaliação periódica da qualidade dos 
serviços; o acesso dos usuários a registros administrativos e a 
informações sobre atos de governo, assegurados os direitos e 
garantias individuais de que tratam os incisos X e XXXIII do art. 5° da 
Constituição da República; a disciplina da representação contra o 
exercício negligente ou o abuso de cargo, emprego ou função na 
administração pública. 
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Como essas novas regras estão inseridas no § 3° do art. 37 da 

Lei Maior, dispositivo que inicia o Capítulo VIl , destinado à 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cabe a cada 
um desses entes federativos, nos respectivos âmbitos de atuação, 
editar a norma legal a que se refere o texto constitucional. 

É importante ressaltar que, nos termos do art. 175 da Carta Magna, 
incumbe ao poder público, nas três esferas de Governo, na forma da 
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 
mediante licitação, a prestação de serviços públicos. 

A Lei Federal no 8.987, de 13/2/95, que dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no 
art. 175 da Constituição Federal , enumera, no seu art. r , sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 /9/90, os direitos e as 
obrigações dos usuários, tais como receber serviço adequado e 
informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos e 
contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos 
por meio dos quais lhes são prestados os serviços. 

A proposição em causa destaca como direitos básicos do usuário do 
serviço público o acesso à informação, a qualidade na prestação do 
serviço e o controle adequado do serviço prestado, e, como deveres 
dos agentes públicos e dos prestadores do serviço, a urbanidade e o 
respeito no atendimento aos usuários, a igualdade de tratamento, 
vedada qualquer discriminação, a racionalização na prestação do 
serviço, o cumprimento de prazos e normas procedimentais, a adoção 
de medidas de proteção à saúde e à segurança dos usuários, a 
manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis e 
adequadas ao serviço prestado, e a apresentação da identificação 
funcional do servidor, entre outros deveres. As normas nela contidas 
aplicam-se aos serviços públicos prestados pela administração pública 
direta, autárquica e fundacional e pelo particular, mediante concessão, 
permissão e autorização. 

A proposta também encontra respaldo no princípio norteador dos 
atos da administração pública que determina a supremacia do 
interesse público sobre o particular. Trata-se de princípio jurídico-
doutrinário que sempre deve pautar a conduta dos administradores 
públicos, sobretudo quando se objetiva resguardar do descaso e do 
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abuso de poder o destinatário final dos serviços públicos sob a 
responsabilidade do Estado. Coaduna-se, da mesma forma, com os 
princípios constitucionais regedores dos atos do administrador público, 
estabelecidos no "caput'' do art. 37 da Carta Magna, com a redação 
que lhe deu a Emenda à Constituição no 19, especialmente no que 
tange aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da eficiência. 

Pelas razões acima aduzidas e por se tratar de assunto de suma 
importância, conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .148/2003 
Proíbe a comercialização e o uso de brometo de metila no Estado e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam proibidas, no Estado, a comercialização e a utilização 

da substância brometo de metila na agricultura, em qualquer fase da 
produção, do armazenamento, do depósito ou do tratamento de 
produtos e matérias-primas agrícolas destinadas à industrialização. 

Art. 2° - Os produtos agrícolas provenientes de outros Estados da 
Federação, ou de outros países, tratados com brometo de metila 
deverão ser identificados por um selo e acompanhados de um 
certificado oficial , do qual constem os níveis de resíduos permanentes. 

Parágrafo único - Os produtos industrializados, de consumo humano 
ou animal, cuja matéria-prima tenha sido tratada com brometo de 
metíla deverão manter a identificação de que trata o "caput". 

Art. 3° - O Poder Executivo terá prazo de sessenta dias para 
regulamentar esta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de outubro de 2003. 
Laudelino Augusto 
Justificação: Preliminarmente, cabe salientar que a Constituição 

Federal, no art. 24, VI e XII , prevê a competência concorrente da 
União e dos Estados para legislar sobre a proteção do meio ambiente 
e a defesa da saúde . 

....____---0--------' 



400 
O brometo de metila é um gás venenoso e incolor, 

comercializado comprimido em latas de metal. Seu uso dá-se em 
ambientes fechados , como estufas agrícolas (esterilização de 
canteiros e sementeiras em lavouras de fumo, por exemplo), porões 
de navios, silos, armazéns e similares, para extermínio de pragas 
existentes nos produtos após a colheita. E utilizado, nesse caso, nos 
chamados procedimentos quarentenários para a eliminação de pragas 
dos produtos agrícolas importados e exportados, tais como maçã, 
pêra, morango, nozes, canela, cacau, grãos. Além disso, é um 
agrotóxico bastante agressivo, ainda utilizado no Brasil nas culturas 
de fumo, morango e tomate. 

O brometo de metila tem um poder de destruição 40 vezes maior do 
que o cloro dos gases CFCs. Em 1992, as Nações Unidas estimaram 
que a substância era responsável , na época, por 5 a 1 O% da 
destruição da camada de ozônio e que esse número subiria para 15% 
até o ano 2000. O título VI do Clean Air Act, lei americana de controle 
da poluição atmosférica, de 1977, inclui o brometo de metila como 
classe I: das substâncias que causam graves danos ao planeta e cujo 
potencial benéfico não é compensado pelo custo ambiental. 

O brometo de metila move-se pela atmosfera, chegando à 
estratosfera. Lá, destrói significativas quantidades de ozônio, 
propiciando aumento crescente de radiação ultravioleta que chega à 
Terra. Isso pode ocasionar, em relação ao homem, aumento da 
incidência de câncer de pele, catarata, imunossupressão, alterações 
do DNA, e , quanto à economia, efeitos adversos, em longo prazo, nas 
próprias culturas agrícolas. 

A Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, 
assinada pelo Brasil em 1985, e o Protocolo de Montreal sobre 
substâncias que destroem a camada de ozônio, assinado em 1987, 
estabelecem etapas para a redução e proibição da manufatura e do 
uso de substâncias que degradem a camada de ozônio. O Brasil é 
signatário desses acordos, que passaram a vigorar no País a partir de 
1989, devendo, portanto, eliminar o consumo desse gás venenoso e , 
assim, adequar-se aos padrões internacionais, facilitando a 
comercialização dos produtos agrícolas aqui produzidos. 

Com a proibição do brometo de metila em Minas Gerais, estaremos 
reafirmando o compromisso do Estado com o meio ambiente, como 
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tem sido técnica e politicamente feito com os recursos hídricos. 
Além disso, estaremos fazendo valer um dos preceitos mais 
importantes da Agenda 21, estabelecida na ECO 92, o Princípio 14, 
que estabelece que "os Estados deverão cooperar de forma eficaz 
para dissimular ou evitar a transferência, para outros Estados, de 
quaisquer atividades e substâncias que possam provocar séria 
degradação do meio ambiente e causar danos à saúde humana". 

No momento em que os países desenvolvidos restringem o uso do 
brometo de metila, conforme a Convenção de Viena e o Protocolo de 
Montreal, cabe-nos trabalhar contra a transferência do uso desse 
produto para os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil , 
que importa de Israel e dos Estados Unidos a totalidade do brometo 
de metila que consome. 

No Brasil, já existe a proibição proposta em outros estados da 
Federação, como no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. 

Pela preservação do meio ambiente e da vida humana, 
propugnamos pela aprovação deste projeto junto aos nobres 
Deputados. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .149/2003 
Dispõe sobre a apresentação de relatório ambiental , na forma que 

especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A pedido do Ministério Público ou dos órgãos e entidades 

estaduais ou municipais de meio ambiente competentes, os 
empreendimentos em funcionamento , públicos ou privados, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores 
do meio ambiente, encaminharão relatório ambiental de obras ou 
atividades, na forma, no prazo e nas condições estabelecidos pelo 
poder público. 

Art. 2° - Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o não-encami-
nhamento do relatório ambiental na forma, no prazo e nas condições 
estabelecidos sujeita o empreendimento a multa de 500 (quinhentas) 
a 50.000 (cinqüenta mil) UFEMGs. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificação: A Conferência sobre Meio Ambiente realizada em 
Estocolmo, em 1972, e o surgimento, na mesma década, dos partidos 
verdes na Europa chamaram a atenção mundial para a necessidade 
de conservação da fauna, da flora e dos recursos naturais, 
indispensáveis à manutenção da vida em nosso planeta. 

Desse período para cá, diversas ações foram implementadas pelos 
governantes de países desenvolvidos e em desenvolvimento, valendo 
citar o estabelecimento do licenciamento ambiental de atividades e 
empreendimentos e a educação ambiental, esta última ainda de forma 
tímida. 

No plano jurídico-ambiental, o sistema tradicional baseia-se no 
comando e no controle. Em outras palavras, impõe uma abstenção ou 
obrigação ao destinatário da norma, sobretudo no campo do exercício 
do poder de política administrativa, sob pena de sanção de mesma 
natureza. A maioria das leis ambientais têm esse arcabouço. Nos 
direitos penal e civil , as normas voltadas para a proteção do meio 
ambiente não fogem a essa sistemática. 

Essa metodologia de abordagem jurídico-temática encontra hoje 
diversos críticos, que propõem a substituição desse método por uma 
agenda positiva, menos intervencionista do poder público, que 
privilegie outras formas de sensibilização dos empreendedores e da 
sociedade para a necessidade de cuidar, adequadamente, das 
riquezas naturais para as presentes e futuras gerações. 

O projeto que ora submetemos à consideração desta Casa é 
importante para o controle de acidentes ambientais. O relatório 
ambiental a ser encaminhado pelos empreendedores ao Ministério 
Público e aos órgãos e entidades estaduais e municipais de meio 
ambiente servirá de termômetro para a avaliação de obras e 
atividades realizadas pelos particulares e pelo próprio poder público, 
em relação às condições de risco que apresentem ao meio ambiente. 
Por meio dele, é possível otimizar os recursos públicos, materiais e 
humanos, em outras áreas. Afinal, a fiscalização ambiental será 
exercida com o auxílio dos próprios empreendedores. Não se trata de 
delegação do exercfcio do poder de política administrativa, mas de 
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uma forma avançada de auditagem - com a qual o empreendedor 
se compromete e pela qual se responsabiliza - de colocar o poder 
público e o próprio empreendedor a par das condições ambientais do 
seu empreendimento. Portanto, há nesse projeto um misto de 
aplicação do sistema tradicional , baseado no comando e no controle e 
na agenda positiva. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Governador do Estado. Anexe-se ao Projeto de Lei no 1 .082/2003 nos 
termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1 .535/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com os engenheiros agrônomos 
pela comemoração do seu dia, em 12 de outubro. 

N° 1.536/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com os fisioterapeutas e os 
terapeutas ocupacionais pela comemoração do seu dia, em 13 de 
outubro.(- Distribuídos à Comissão do Trabalho.) 

N° 1.537/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Pastor Genevaldo Edino de 
Souza Bertune, da Primeira Igreja Batista em Pouso Alegre, pelos 
seus 25 anos de ministério pastoral.(- À Comissão de Educação.) 

N° 1 .538/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Três Marias por seus 7 anos de fundação. 

N° 1 .539/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à Associação Comercial Industrial 
e Agropecuária de Três Marias - ACIATMA - por seus 21 anos de 
fundação. (-Distribuídos à Comissão de Turismo.) 

N° 1.540/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando se 
peçam aos Diretores da FAPEMIG, da EPAMIG, da EMATER e do 
IMA as informações que menciona, relativas a essas instituições. (-À 
Mesa da Assembléia.) 

N° 1.541 /2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
Quartel-Geral pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços 
que vem realizando na comunidade. 

N° 1.542/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
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formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
Poço Fundo pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que 
vem realizando na comunidade. 

N° 1 .543/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Passa-
Vinte pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que vem 
realizando na comunidade. 

N° 1.544/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Ouro 
Fino pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que vem 
realizando na comunidade. 

N° 1 .545/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Naque 
pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que vem 
realizando na comunidade. 

N° 1 .546/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
Munhoz pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que 
vem realizando na comunidade. 

N° 1.547/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Minduri 
pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que vem 
realizando na comunidade. 

N° 1.548/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de São 
Sebastião da Bela Vista pelo trabalho competente e pelos excelentes 
serviços que vem realizando na comunidade. 

N° 1 .549/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de São 
Tomé das Letras pelo trabalho competente e pelos excelentes 
serviços que vem realizando na comunidade. 

N° 1.550/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
Serranos pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que 
vem realizando na comunidade. 

N° 1.551/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
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N° 1.552/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
Bocaina de Minas pelo trabalho competente e pelos excelentes 
serviços que vem realizando na comunidade. 

N° 1.553/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Bueno 
Brandão pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que 
vem realizando na comunidade. 

N° 1.554/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
Jacutinga pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que 
vem realizando na comunidade. 

N° 1 .555/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
ltamarati de Minas pelo trabalho competente e pelos excelentes 
serviços que vem realizando na comunidade. 

No 1 .556/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
Inconfidentes pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços 
que vem realizando na comunidade. ~ 

N° 1.557/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
Guarará pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que 
vem realizando na comunidade. 

N° 1.558/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
Guarani pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que 
vem realizando na comunidade. 

N° 1 .559/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Goianá 
pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que vem 
realizando na comunidade. 

N° 1 .560/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
Coronel Pacheco pelo trabalho competente e pelos excelentes 
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serviços que vem realizando na comunidade. 
N° 1.561 /2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Cana 
Verde pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que vem 
realizando na comunidade. 

N° 1 .562/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
Rochedo de Minas pelo trabalho competente e pelos excelentes 
serviços que vem realizando na comunidade. 

N° 1.563/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Santa 
Rita de Jacutinga pelo trabalho competente e pelos excelentes 
serviços que vem realizando na comunidade. 

N° 1 .564/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Santo 
Antônio do Aventureiro pelo trabalho competente e pelos excelentes 
serviços que vem realizando na comunidade. 

N° 1.565/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de São 
João da Mata pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços 
que vem realizando na comunidade. 

N° 1 .566/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
Laranjal pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que 
vem realizando na comunidade. 

N° 1.567/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de 
Albertina pelo trabalho competente e pelos excelentes serviços que 
vem realizando na comunidade. 

N° 1.568/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam 
formulados votos de congratulações aos Vereadores dos municípios 
que menciona, pela passagem do Dia Nacional do Vereador. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1 .569/2003, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao 
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao 
Ministro da Fazenda e aos Presidentes da Comissão de Assuntos 
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Econômicos do Senado Federal e da Comissão de Agricultura e 
Política Rural da Câmara dos Deputados, fazendo gestões para que o 
Decreto Federal no 3.644, de 17/11/2000, seja reformulado. (- À 
Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 1.570/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso aos policiais militares que 
menciona, do 25° Batalhão de Polícia Militar, pela apreensão de 
403kg de maconha no Município de Sete Lagoas. (- À Comissão de 
Segurança Pública.) 

N° 1.571 /2003, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas à isenção do 
ICMS nas saídas de veículos adquiridos por deficientes visuais. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

N° 1.572/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas 
à recomposição dos quadros da EPAMIG, da EMATER e do IMA. (-À 
Comissão de Administração Pública.) 

N° 1 .573/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
pleiteando sejam solicitados ao Diretor-Geral do IMA, ao Presidente 
da EPAMIG e ao Presidente da EMATER relatórios atualizados sobre 
a evolução dos quadros técnicos e recursos financeiros das referidas 
instituições. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente 
pelo Deputado Laudelino Augusto. Anexe-se ao Requerimento n° 
1.540/2003, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.) 

W 1.574/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Chefe de Polícia Civil do Estado pedido de 
informações relativas à morte do Sr. Anderson Rodrigues Teixeira. (-
À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.575/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Estado da Saúde e ao Secretário Municipal de 
Saúde com vistas a que seja dada atenção especial ao Hospital da 
Baleia, instituição que tem passado por grandes dificuldades. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão de 
Administração Pública. Anexe-se ao Requerimento no 1 .534/2003, nos 
termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.) 

N° 1 .576/2003, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja 
solicitado ao Secretário de Transportes e Obras Públicas laudo 
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técnico relativo às condições do prédio do CERESP de Juiz de 
Fora. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.577/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao Sr. José Mauro de Souza, 
Presidente da Câmara Municipal de Paraopeba, e aos demais 
Vereadores a essa Casa, pela destinação de verba para aquisição de 
imóvel destinado à Casa Legislativa desse município. (- À Comissão 
de Assuntos Municipais.) 

N° 1.578/2003, da Comissão de Educação, pleiteando sejam 
solicitadas informações à Secretária da Educação sobre a vigência de 
resolução que teria impedido os estudantes maiores de 18 anos de se 
matricularem ou de se transferirem para estabelecimentos estaduais 
de ensino regular, fundamental e médio, no ano de 2003. (-À Mesa da 
Assembléia.) 

N° 1 .579/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que seja 
fornecida energia elétrica a todas as escolas do Estado, visto que, 
aproximadamente 1 .000 estabelecimentos escolares encontram-se 
sem esse serviço. (- À Comissão de Meio Ambiente .) 

N° 1.580/2003, da Comissão de Educação, pleiteando seja solicitada 
ao Procurador-Geral de Justiça do Estado a apuração de 
irregularidades que teriam sido praticadas pela Prefeitura Municipal de 
Caratinga ao destinar verba para o transporte de estudantes do ensino 
superior. 

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 Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja formulado voto 

de congratulações com a PETROBRAS pelo transcurso do 50° 
aniversário de suas atividades. 

Da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja formulado apelo 
ao Ministro da Agricultura com vistas a que interceda junto aos órgãos 
responsáveis pela renegociação da dívida dos produtores rurais do 
Norte de Minas visando a uma redução de encargos e ao 
alongamento do prazo de pagamento. 
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Comunicações 

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 
de Política Agropecuária e dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e 
Leonídio Bouças. 

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

COMUNICAÇÃO 
Do Deputado Alencar da Silveira Jr. , notificando o falecimento da 

Sra. Maria Madalena Nogueira, em 26/9/2003, em Betim. (- Idêntica 
comunicação foi apresentada anteriormente pela Deputada Maria 
Olívia.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Biel Rocha. 
O Deputado Biel Rocha - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, acabo de retornar de 
uma viagem a Cuba onde, em visita oficial a convite do Ministério de 
Turismo daquele país e do Embaixador brasileiro Tilden Santiago 
pude acompanhar também a visita de dois dias do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, além de participar do Fórum Empresarial Brasil-
Cuba, realizado simultaneamente à visita do nosso Chefe de Estado. 

Nesse Fórum compareceram aproximadamente 200 empresários 
brasileiros. 

Embora essa viagem não tenha resultado em ônus para os cofres 
desta Casa, pretendo fazer deste pronunciamento uma espécie de 
prestação de contas da minha passagem pela ilha. 

Como titular da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, quero deter-me na questão 
do turismo, fator de fundamental importância para a retomada do 
crescimento de Cuba, particularmente após o fim da União Soviética, 
e de especial importância como exemplo para nós, mineiros, que não 
exploramos devidamente nossas potencialidades turísticas. 

Antes, porém, registro que, em agenda preparada pela Embaixada 
Brasileira, em comum acordo com autoridades cubanas, pude 
conhecer um pouco dessa ilha, que tanta polêmica provoca, sempre 
com radicais defensores e incansáveis adversários. Tive contatos com 
dirigentes políticos, visitei escolas e a universidade de Havana. 
Testemunhei a comemoração popular dos 43 anos de criação dos 
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Comitês de Defesa da Revolução - CDRs. Mais que tudo, andei 
livremente pelas ruas, conversei com cubanos e estrangeiros 
residentes no país e não tive qualquer cerceamento ou dirigismo dos 
meus passos durante minha permanência. Vale ressaltar que vi 
igrejas e sinagogas funcionando e senti a religiosidade popular 
manifestando-se livremente através das chamadas "Santerías". 
Participei de pequena Celebração da Palavra, coordenada pelo 
dominicano Frei Betto, que foi acompanhada, de forma entusiástica, 
pelo ex-Ministro de Educação de Cuba, Armando Hart, responsável 
pelas campanhas de alfabetização que zeraram, estatisticamente, o 
analfabetismo em Cuba. 

A visita do Presidente brasileiro foi um sucesso político e econômico. 
Lula passou na ilha, vindo dos Estados Unidos e do México, e ratificou 
sua liderança no continente e seu papel de defensor de uma nova 
ordem econômica mundial, com a proposta de união dos países e 
blocos de nações mais pobres, sempre relegados de espaço e de 
poder quando atuando de forma isolada nos foros internacionais. Lula 
se fez acompanhar na ilha pelo Ministro-Chefe da Casa Civil , José 
Dirceu; pelo Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim; pelo 
Ministro da Saúde, Humberto Costa; pelo Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan; pelo 
Ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, pelo Ministro-Chefe da 
Secretaria Geral da Presidência da República, Luiz Dulci; e pelo 
Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, 
José Graziano da Silva. Além dos Ministros, acompanharam-no o 
Governador do Amazonas, Eduardo Braga, membros de escalões 
inferiores dos ministérios e parlamentares, como o Senador Amir 
Lando, entre outros. 

Essa representativa delegação oficial brasileira manteve encontros 
bilaterais com autoridades cubanas, e esses encontros resultaram em 
assinatura de protocolos e de acordos entre o Governo brasileiro e os 
Ministérios cubanos da Agricultura, da Saúde Pública, do Turismo, da 
Indústria Básica, da Educação, do Investimento Estrangeiro e 
Cooperação Econômica, do Comércio Exterior e o Instituto Nacional 
de Esportes, Educação Física e Recreação de Cuba. 

De alto alcance social se reveste a anistia dada pelo Governo 
cubano a todos os estudantes brasileiros inadimplentes que, agora, 
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tornaram-se bolsistas. Registro o empenho pessoal do Embaixador 
Tilden Santiago para a efetivação dessa medida. Aliás, desde que lá 
chegou, Tilden transformou a Embaixada e a sua residência em 
Havana em casas dos brasileiros, dos estudantes brasileiros. 

Por outro lado, firmou-se acordo bilateral para compra pelo Brasil de 
remédios cubanos, a preços abaixo do mercado e com cláusulas de 
transferência de tecnologia. Pelo acordo, 20% de tudo o que for 
comprado pelo Brasil abate-se do total da dívida cubana: 20% ficam 
numa conta conjunta para compra de produtos genuinamente 
brasileiros e somente 60% são gastos em divisas. 

Sobre a visita de Lula, cabe um registro que não poderia faltar. A 
nossa querida Rádio Itatiaia esteve presente em todos os passos da 
visita presidencial. Na pessoa do competente repórter Eduardo Costa, 
ela se fez presente, ao vivo, a esse momento histórico para a América 
Latina. Parabéns ao Eduardo, pelo seu profissionalismo, e à direção 
da Rádio Itatiaia pelo respeito ao jornalismo fiel! Essa emissora enche 
de orgulho não só a nós, mineiros, mas também a todos os brasileiros. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é na questão do turismo, por 
incrível que pareça, que Cuba tem a nos ensinar neste início de 
milênio. Nós, que necessitamos revitalizar esse setor no País e em 
Minas, que vemos na Estrada Real fator de crescimento e 
desenvolvimento econômico de amplas regiões, temos, com Cuba, 
muito a aprender. 

O primeiro investimento na área de turismo deve ser feito no 
homem. O cidadão que recebe os turistas tem de estar minimamente 
preparado para receber os que chegam. A educação e a 
especialização da mão-de-obra são os primeiros passos para se forjar 
base para a indústria do turismo. 

Nesse aspecto, Cuba é modelo. O crescimento da atividade turística 
na última década pode ser considerado um fenômeno. Vejamos: em 
1990, Cuba recebeu 340 mil turistas, movimentando algo em torno de 
US$243.000.000,00. Em 2000, esses números subiram para cerca de 
1.800.000 turistas e algo em torno de US$2.000.000.000,00. Em dez 
anos, o país saiu do 23° para o go lugar entre os destinos preferidos 
pelos turistas na América. 

O setor hoteleiro saltou de cerca de 13 mil para 40 mil habitações 
disponíveis para o turismo internacional. Dos modestos 17 hotéis de 4 
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e 5 estrelas em 1990, chegou-se a 102 unidades no início de 2000. 

Aliado a isso, Cuba ampliou uma série de serviços, como 
restaurantes, lojas, transporte turístico, museus, opções culturais e 
esportivas e gerou facilidades para a realização de congressos e 
convenções no país. Ao estímulo ao turismo de evento junta-se o 
turismo recreativo, científico, histórico, ecológico, ideológico e o de 
saúde na ilha. 

Hoje, Cuba gera mais de 100 mil empregos diretos no setor e outros 
300 mil indiretos. Todos esses números tornam-se ainda mais 
expressivos quando se sabe que nos últimos anos houve uma 
retração no turismo internacional no planeta. 

Penso que Cuba chegou a esse desenvolvimento, em curto tempo, 
por um somatório de fatores. O primeiro deles, sem dúvida, é a 
altíssima capacidade intelectual de sua mão-de-obra. Em Cuba, o 
ensino continua gratuito e obrigatório até o 2° grau. 

Em segundo lugar, Cuba aliou a tradicional hospitalidade e 
fraternidade de seu povo a uma grande atenção à saúde pública e 
segurança, ao desenvolvimento sustentado, à proteção do meio 
ambiente e ao resgate permanente do patrimônio histórico-cultural. 

E por fim, mas não menos importante, pela grande capacidade 
gerencial de seus quadros. Hoje, por exemplo, Cuba conta com 12 
escritórios de promoção turística em Montreal, Toronto, México, 
Espanha, França, Alemanha, Suécia, Itália, Reino Unido, Rússia, 
Argentina e Brasil , este último localizado em São Paulo e dirigido pelo 
Dr. Roberto López Rodriguez, especialista no setor, além de um ser 
humano exemplar, um internacionalista. 

Existem muito mais coisas em Cuba do que o rum, o charuto e as 
próprias barbas de Fidel. Avanços importantíssimos estão ocorrendo, 
e não apenas na educação, no esporte e na saúde. A maneira como a 
ilha se abriu para o turismo, sem perder a essência de sua revolução, 
tem exemplos que podem nos servir. 

Minas, por sua história, por sua extensão, pela formação de sua 
população, tem tudo para se tornar, em curto espaço de tempo, o 
maior mercado absorvedor de turistas internos e externos. Esse deve 
ser o nosso propósito, como parlamentares desta Casa e, no meu 
caso, como membro da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
nesta legislatura . 
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A experiência cubana que, por razões ideológicas, causa 

urticárias em peles direitistas mais sensíveis a qualquer avanço social , 
pode nos ser muito útil em se tratando do turismo como gerador de 
renda, emprego e divisas. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Companheiro 
Deputado Biel Rocha, estávamos sentindo sua falta nesta Casa, mas, 
certamente, V. Exa. estava em missão especial, representando Minas 
Gerais em Cuba. 

Tive a grata satisfação de estar em Cuba em 1994, quando 
Vereadora, num congresso sobre educação, e pude ver os grandes 
avanços ocorridos, sobretudo na área da saúde. Naquele momento, 
percebi como Cuba investia no turismo. Agora há maior estreitamento 
das relações do Brasil com Cuba. As relações exteriores têm sido um 
grande ponto positivo do nosso Presidente Lula, que tem 
representado o Brasil, com muito orgulho para nós, diante dos outros 
países, colocando-o em igualdade de condições com os países 
imperialistas, frente aos quais temos que nos afi rmar, e com aqueles 
que poderíamos dizer que são nossos co-irmãos. Quero cumprimentá-
lo por nos representar e, por intermédio de V. Exa., cumprimento o 
Governo Lula, por estar colocando o Brasil não como País emergente, 
mas em condições de igualdade com qualquer outro país. Parabéns a 
V. Exa. Esperamos que possa trazer toda a experiência que teve em 
Cuba para os debates nesta Casa. 

O Deputado Biel Rocha - Agradeço o aparte, Deputada Maria 
Tereza Lara. 

Quero ressaltar que foi momento histórico para toda a América 
Latina. O Governo Lula, com sua política de relações internacionais, 
possibilitou, e fui testemunha disso, que empresas do porte da 
Andrade Gutierrez e da Quiral Química, grandes empresas brasileiras, 
pudessem negociar com autoridades cubanas e estabelecer alguns 
protocolos que, com certeza, ajudarão o povo cubano e a retomada do 
desenvolvimento brasileiro. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhoras e senhores ocupantes das galerias, espectadores da TV 
Assembléia, ocupamos a tribuna nesta tarde para trazer algo 
estarrecedor, assustador. Diria que é algo que chega, quase, a nos 
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causar náusea, ao pensar que esses fatos estejam ocorrendo em 
Belo Horizonte. 
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Como a mídia deste Estado não tinha tempo nem espaço para 
noticiar tal vergonhoso assunto, um jornal de Brasília foi que o 
noticiou. Trata-se de uma relação beirando as raias da promiscuidade 
entre a Prefeitura Municipal e a UNIMED de Belo Horizonte. Esta é a 
manchete da reportagem do jornal "Hoje em Dia", publicada em 
Brasília: "UNIMED deve R$139.000.000,00 à Prefeitura de Belo 
Horizonte, que não cobrou esse dinheiro". A matéria mostra o que 
ocorreu nessa relação. 

Trouxe um jornal de circulação em Minas Gerais cuja matéria diz: "A 
UNIMED deve R$140.000.000,00 à Prefeitura de Belo Horizonte". 
Esse valor é apenas uma parte do que deve. A dívida é de 
R$298.000.000,00. O pior é que a notícia de Brasília, de que a 
Prefeitura não cobrou, é verdadeira. 

Vejam os senhores! A UNIMED de Belo Horizonte, desde 1998 está 
inscrita, com débito, na dívida ativa no valor de R$118.803.846,55. 
Isso consta em documentos da Prefeitura. A UNIMED deu entrada a 
todos os recursos, mas, na última instância, perdeu. Não pagou o que 
devia. A situação ficou em banho-maria. A Prefeitura não cobrava, 
mas tinha de prestar contas ao Tribunal de Contas. Então, o que fez? 
Terminadas as tentativas de não efetuar o pagamento, reconheceu a 
dívida. No dia 25/7/2002, houve uma negociação. Deveria pagar 
R$5.940.195,55 mais 60 parcelas de R$1 .881 .060,85. Perfazendo os 
R$112.000.000,00 das parcelas mais esse valor, totalizaram-se 
R$118.803.000,00. A UNIMED também não pagou. Essa foi uma 
artimanha para que o Tribunal de Contas não percebesse. Quando se 
parcela, quer se dizer que se reconheceu a dívida; aliás, era dívida 
ativa. Já que não pagou, o que a Prefeitura, de acordo com o Código 
Tributário Nacional, deveria fazer? Multá-la em 100%. Assim sendo, a 
dívida iria de R$118.000.000,00 para R$236.000.000,00. Mas a 
Prefeitura não tomou providência alguma. 

No dia 30/9/2002, a UNIMED a reparcelou. Hoje a dívida de 
R$119.872.719,00 foi parcelada em R$2.397.457,56 mais 60 parcelas 
de R$1 .957.921 ,03. A UNIMED também não a pagou. Desde 2002 
nada foi feito. Aliás , essa dívida ficaria prescrita no dia 1 O deste mês. 

A UNIMED não pagou, a Prefeitura de Belo Horizonte não fez nada 
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para receber, fica o dito pelo não dito, e o povo de Belo Horizonte 
tem o Pronto-Socorro da Baleia fechado, porque a Prefeitura diz que 
não pode pagar R$120.000,00 por mês. A Prefeitura de Belo 
Horizonte vai ao Governo Federal , pede R$1 00.000.000,00 
emprestados, mas deixa de receber R$236.000.000,00 líquidos e 
certos, que eram devidos. A Ora. Andrea deu entrada a uma ação no 
Ministério Público no dia 7 de agosto, impedindo que a dívida fosse 
prescrita. E o mais grave é que, desde 2001 , nenhum centavo de ISS 
foi pago pela UNIMED aos cofres da Prefeitura de Belo Horizonte. A 
UNIMED, em uma publicação dela própria, reconhece que faturou 
R$470.000.000,00 em 2001, R$560.000.000,00 em 2002, e a previsão 
para este ano é de R$600.000.000,00. O ISS de tudo isso dá: 
R$23.000.000,00, mais juros e multas, R$70.000.000,00 em 2001 ; 
R$53.000.000,00 em 2002, mais aproximadamente R$35.000.000,00 
em 2003. O total de tudo isso fica em torno de R$298.000.000,00, que 
a UNIMED deve, já está reconhecido, mas ninguém faz nada para 
receber. E o Hospital da Baleia fechou por causa de R$120.000,00 por 
mês. O Hospital Universitário São José deixa de fazer 16 mil 
atendimentos por causa disso. Isso já foi comunicado ao Ministério 
Público desde o dia 7. O Ministério Público - Procedimento 
Investigatório 129/2003 - já acionou a Prefeitura de Belo Horizonte. O 
Conselheiro Elmo Brás já foi notificado e já notificou a Prefeitura de 
Belo Horizonte. Está aqui o documento protocolizado no dia 25 de 
agosto de 2003. O Ministério Público já sabe, já foi cientificado de 
todos esses fatos, tendo em mãos uma farta documentação, o 
Tribunal de Contas já sabe, já acionou a Prefeitura de Belo Horizonte, 
e o povo tem um de seus hospitais fechados por falta de 
R$120.000,00 e outro pronto-socorro por falta de R$1 .000.000,00. 
Pede R$1 00.000.000,00 emprestados ao Governo Federal , mas abre 
mão de receber o que lhe é devido. A UNIMED vai ao jornal e diz 
assim: "Desse jeito vamos nos transferir de Belo Horizonte e vamos 
procurar outro município para nos instalar". Que município quer uma 
entidade caloteira? Talvez Ribeirão da Neves. Deputado lrani 
Barbosa, será que lá a UNIMED seria aceita? 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte) - Lá já há bandido que 
chegue. Gostaria de dizer a V. Exa. que também tomamos 
conhecimento desse assunto em 1999, quando alguns Vereadores de 
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Belo Horizonte, por meio de artimanha, queriam isentar a UNIMED 
de pagamento de ISS. Pior do que isso, o que está ocorrendo agora, 
não sei se V. Exa. viu no dossiê, é que a UNIMED frauda, no seu 
balanço, a questão da dívida para seus associados. Obviamente os 
cooperados são responsáveis por essa dívida. E o que me causa 
espécie é que, da tribuna desta Casa, há cerca de quatro anos, às 
vésperas da eleição de 2000, em 1999, logo após o acordo que a 
Câmara tentou fazer, fiz essa denúncia. O que nos preocupa é que 
nem a justiça nem o Ministério Público reconhecem a tribuna, de onde 
V. Exa. está falando, como órgão de denúncia, apesar de sair 
publicado no diário oficial. 

Se V. Exa. ou o Presidente da Casa solicitarem as notas 
taquigráficas, constatarão que, há cerca de três anos, fiz essa 
denúncia, a mesma que V. Exa. está fazendo agora. Naquela época, a 
dívida era de R$90.000.000,00, mas hoje é de R$298.000.000,00. 

O ministério do faz-de-conta, que dizem ser o Ministério Público, 
recebeu a denúncia, mas não tomou nenhuma providência. Quero que 
a Casa, como V. Exa cobra da tribuna, cobre ação efetiva do 
Ministério Público para que os responsáveis sejam acionados por 
crime de responsabilidade, negligência e formação de quadrilha. Isso 
é formação de quadrilha para saquear os cobres da Prefeitura de Belo 
Horizonte. 

Peço o apoio de V. Exa. para buscarmos a realidade do que está 
acontecendo na Prefeitura de Belo Horizonte. O Estado está 
colocando dinheiro em Belo Horizonte para ajudar as obras, e a 
Prefeitura está jogando dinheiro pela janela. Será que saiu algum 
dinheiro para patrocinar campanha de alguém? Compete à Casa criar 
uma CPI para investigar o dinheiro dessa empresa, o qual saiu pelo 
ralo. É nossa obrigação quebrar os sigilos fiscal , telefônico e bancário 
da empresa 

Repito, o Ministério Público acatou a denúncia, mas não mandou 
para nenhum lugar. Desafio alguém a apresentar qualquer providência 
que tenha sido tomada pelo Ministério Público com data anterior à de 
hoje. V. Exa. verá que há cumplicidade entre a administração de Belo 
Horizonte e o Ministério Público. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Deputado lrani Barbosa, algo estranho 
está acontecendo. Essas denúncias chegaram às CPis dos planos de 
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saúde no Congresso. Estamos aguardando que o Presidente da 
Comissão venha a Minas Gerais para uma audiência. Procuraremos 
os Deputados Mário Heringer e Rafael Guerra, que integram essa 
CPI, para que acolham o nosso pedido e venham investigar. 

A situação é gravíssima. Não bastasse o absurdo de o Prefeito 
gastar R$5.000.000,00 para enfeitar o pirulito da Praça Sete, 
esquecendo-se das áreas de risco e das pessoas que estão sofrendo 
nos hospitais, a Prefeitura deixa de receber um dinheiro que é seu por 
direito. Esse dinheiro não é do Prefeito, é do povo de Belo Horizonte, 
para ser investido nas áreas necessárias do municípios. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Miguel Martini , 
fiz questão de aparteá-lo para que V. Exa. saiba o que está 
acontecendo. A falta de informação talvez faça V. Exa. incorrer em 
erro. 

O Deputado Miguel Martini- Isso não é verdade. 
O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Agora, a Prefeitura 

prepara a peça para cobrança judicial de todo o montante da d ívida, 
inclusive dos juros. 

O Deputado Miguel Martini - Por que não multou quando negociou e 
não pagou? Dívida ativa parcelada e não paga tem multa de 1 00%. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) -Segundo a Secretaria da 
Fazenda, a UNIMED vem apresentando recurso administrativo. A 
Prefeitura tentou renegociar e não conseguiu. 

O Deputado Miguel Martini - Não, não. O último recurso da 
negociação está aqui. V. Exa. ainda não tem a informação, mas, no 
dia 27 de abril de 2002 foi publicado, no diário oficial , o último recurso 
da UNIMED, que perdeu. Em razão disso, em julho, aceitou fazer o 
parcelamento- confissão de dívida-, mas nada foi cobrado. Em 30 de 
setembro, outro parcelamento. Nada foi cobrado e nada foi pago. E, 
agora, entrou novamente com processo de cobrança, porque houve 
denúncia ao Ministério Público, que acionou a Prefeitura. Isso ocorreu 
no dia 7 de agosto. Então, é bom V. Exa. trazer todos esses dados, 
porque este Poder terá de intervir nessa questão, sem dúvida. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - É claro. Apuraremos a 
denúncia, mas a informação que temos é de que a Prefeitura cobrará 
judicialmente da UNIMED, não havendo nenhum acordo feito com a 
empresa. 
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O Deputado Miguel Martini - Tenho os documentos. Se o 

Deputado Rogério Correia trouxer outro documento, reconhecê-to-ei, 
mas o que trago aqui é diferente. Estou falando sobre documento da 
Prefeitura de Belo Horizonte. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

funcionários da Casa, telespectadores da TV Assembléia, público 
presente nas galerias, trago reportagem da "Edição do Brasil" desta 
semana, relatando que o projeto de recuperação da Pampulha é 
criticado por este Deputado. Vimos a esta tribuna explicar exatamente 
o que está acontecendo. Segundo o artigo, "as licitações estão sendo 
feitas a toque de caixa. Como se sabe, comenta-se que os advogados 
acionarão a Prefeitura". Queremos esclarecer o seguinte: há mais de 
três anos, estamos acompanhando a situação do cartão de visitas de 
Belo Horizonte - a Lagoa da Pampulha. Tenho carinho especial por 
Belo Horizonte e, especialmente, pela lagoa da Pampulha, por sua 
história. Foi criada quando Juscelino era Prefeito , com a finalidade de 
fazer daquela região não apenas cartão de visitas, mas área de lazer 
e local bom de se viver e passear. 

Há muito tempo, fomos convidados para participar de reunião da 
associação da Pampulha. Conhecemos, então, a lagoa, cuja situação 
deixou-nos preocupados. Passamos a acompanhar a questão mais de 
perto, fizemos algumas audiências públicas, tomamos conhecimento 
de projeto de recuperação da Pampulha, colocando-a como destaque 
e obra de Primeiro Mundo, mas que não tinha sido executado, apesar 
de ter sido aprovado pela Prefeitura. Aliás , na apresentação do 
projeto, a Prefeitura ofereceu coquetel aos envolvidos na sua 
elaboração. Tratava-se de projeto grandioso, que foi , depois, 
arquivado, sem nenhuma explicação razoável de aceitabilidade para 
essas pessoas. 

Fiz alguns questionamentos ao IEPHA a respeito da Pampulha. 
Perguntei à Presidente, Ora. Vanessa Borges Brasileiro, se o IEPHA 
tinha conhecimento das atuais obras executadas na lagoa da 
Pampulha pela Prefeitura de Belo Horizonte. Respondeu-me o 
seguinte: "no vertedouro, a obra executada não correspondeu a 
nenhum dos projetos apresentados pelo IEPHA; na instalação da 
Fonte, a obra não correspondeu ao projeto; Parque Ecológico: foram 
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solicitadas adaptações e correções" Isso aconteceu bem após o 
meu pedido, depois que o Instituto cobrou as informações. Essas 
obras, que já estão sendo realizadas há anos, não foram autorizadas 
pelo IEPHA. Isso é muito grave! O meu ofício data do dia 3 de junho. 
Recebi a resposta do Instituto no dia 5 de setembro, ou seja, mais de 
três meses após. E o IEPHA informou-me que, quanto à fonte, a obra 
não correspondeu ao projeto aprovado, sendo flutuante e localizando-
se em outro ponto da lâmina de água. Sobre o parque ecológico e a 
orla, as intervenções no conjunto arquitetônico e paisagístico da 
Pampulha vêm sendo objeto de entendimento entre os órgãos 
tombadores, mais recentemente , o Conselho Municipal, a entidade 
executora e o IPHAN, tendo sido debatido em reuniões do Conselho 
Curador desde meados de 2002. A equipe autora dos projetos 
apresentou as informações, juntamente a representantes da 
SUDECAP, da Fundação Zoobotânica e do IPHAN, em reunião 
interna no IEPHA, no dia 4 de julho, mais de um mês após ter enviado 
o ofício solicitando informações para sabermos se o IEPHA autorizara 
essas obras. E conclui: "Quando foram solicitadas adaptações e 
correções no sentido de adequar alguns tópicos considerados 
inadequados". A todos os outros questionamentos, a resposta do 
IEPHA, órgão fiscalizador do patrimônio tombado, foi a seguinte, no 
mesmo diapasão: "Não corresponde ao projeto aprovado e solicitado". 
Então, não sabemos o que está acontecendo. Será que essa questão 
é do conhecimento do Prefeito Fernando Pimentel , pessoa de bom 
nível? O que está acontecendo com a Pampulha? No último final de 
ano, com as chuvas, o vertedouro não funcionou, porque a água 
transbordou, invadindo a pista, como foi divulgado largamente pela 
imprensa. 

Novamente, solicitei ao IEPHA informações no dia 1° de outubro, de 
acordo com o art. 3° da Lei n° 5.775, de 1971 , e com o inciso X das 
Diretrizes para a Proteção do Patrimônio, levando-se em conta a 
política de patrimônio do Instituto, e insistimos na questão 
fundamental sobre as obras da lagoa da Pampulha. A Prefeitura 
apresentou todos os projetos básicos das obras executadas e em 
execução? Estamos aguardando a resposta, para tomarmos as 
decisões cabíveis. Solicitei também ao Ministério Público as respostas 
às minhas indagações, uma vez que a Prefeitura não me respondeu 
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nem uma sequer. Trata-se de um desrespeito, já que o patrimônio 
é público, tombado e histórico, de Belo Horizonte, de Minas Gerais e 
de todo o Brasil. 

Cabe a nós, ao IEPHA e ao Ministério Público fiscal izar a ação do 
Executivo. Esperamos que haja, por parte da administração, respe ito 
aos questionamentos dos parlamentares da Assembléia Legislativa, 
ainda que de Deputado vindo do interior, pois, uma vez morando em 
Belo Horizonte, tem interesse pelo desenvolvimento desta Capital. 
Apesar de sermos mais votados em diversas regiões e cidades, 
tivemos, em Belo Horizonte, quase 4 mil votos. Temos de dar resposta 
às pessoas que nos cobram, apontam-nos as necessidades da 
Capital. Recentemente, trouxeram seis abaixo-assinados das 
associações da Zona Sul, uma manifestação contra a possibilidade de 
bloqueamento da Av. Bandeirantes nos finais de semana, domingos e 
feriados. Por que farão isso se não há necessidade, ninguém está 
querendo, e os moradores não foram ouvidos? Onde está a 
administração participativa? Precisamos ouvir os moradores. 

Sabemos que, nos domingos e feriados, a maioria das pessoas 
dirige-se aos clubes, ao Parque das Mangabeiras, aos demais 
parques e praças próximas à Avenida Bandeirantes, para fazerem 
caminhadas ou pedalar. Logo, não há necessidade de a Prefeitura 
bloquear até às 14 horas, todos os domingos e feriados, a Avenida 
Bandeirantes. Será um transtorno. No domingo, a Avenida Afonso 
Pena fica bloqueada por causa da Feira "Hippie". Agora, a Avenida 
Bandeirantes também será bloqueada, o que dificultará o trânsito na 
Zona Sul até a saída para Nova Lima, Rio de Janeiro, Cidade 
Industrial e São Paulo. A maioria dos moradores da Zona Sul, dos 
bairros próximos à Avenida Bandeirantes, não deseja que isso 
aconteça. 

Fica, então, o alerta. Não queremos trazer dificuldades para a 
administração. Queremos que a situação seja resolvida da melhor 
maneira possível para os belo-horizontinos. Faço essas denúncias e 
continuarei cobrando do IEPHA, que, aliás, já se mostra deficiente. A 
Presidente assumiu o cargo há pouco tempo. Durante a administração 
anterior, houve falhas porque não se cobrou do Instituto o 
cumprimento de suas obrigações. As obras estavam sendo feitas sem 
a autorização legal do órgão estadual de fiscalização do patrimônio 
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paisagístico e histórico do Estado. 

Continuaremos cobrando das autoridades responsáveis que 
respeitem o parlamento mineiro e o nosso t rabalho, que é 
essencialmente o de fiscalizar o Executivo para o bem da 
comunidade, da Capital e do Estado. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, amigos da TV Assembléia , pessoas que nos 
acompanham nesta tarde de terça-feira, ocupo esta tribuna para 
importante reflexão. 

Se possível, peço aos Deputados para acompanhar nosso raciocínio 
feito nesta madrugada, na minha residência, o qual gostaria de 
transmitir ao Plenário. 

Vamos à lista do Ministro Jobim: 60 processos. Nego provimento, 
sem destaque. De acordo? De acordo. Pronto, está julgado. 

Estamos diante de uma intrigante declaração do Ministro do 
Supremo Tribunal Federal , Nélson Jobim, com ampla repercussão na 
imprensa nacional, e que me causou profunda inquietação, a ponto de 
levar-me a fazer uso desta tribuna. 

Como não poderia conviver com o silêncio, creio que é oportuno 
dividir com os parlamentares e com o povo mineiro a intrigante 
afirmação do Ministro. 

Desejo ponderar sobre o conteúdo da grave afirmação, pois fez 
pairar sobre o Poder Judiciário nacional uma nuvem de dúvidas que, 
embora se preste a direcionar para o declarante os holofotes da mídia, 
não reproduz com exatidão a verdade, que bem conhecemos, de 
nossos tribunais, especialmente os do Estado de Minas Gerais. 

Ao contrário da mensagem implícita que pretendeu transmitir o 
Ministro Jobim, posso afirmar e garantir, como advogado militante há 
mais de três décadas, juntamente com meus queridos e saudosos pai 
e tio, Demétrio Ribeiro Silva Júnior e Francisco Ribeiro Silva, da minha 
querida Comarca de Ouro Fino, que o Estado de Minas Gerais, por 
meio do Poder Judiciário, não comunga com esse pensamento. 

Não somente pela extraordinária competência do Desembargador 
Márcio Antônio Corrêa de Marins, Presidente do Tribunal de Justiça, 
mas de todos os nossos julgadores, que fazem parte de uma 
constelação de respeitabilidade e honorabilidade, fiéis no 
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cumprimento de sua missão, como demonstram suas sábias e 
fundamentadas decisões nas demandas que deságuam em nossos 
pretórios. 

Abro aqui um parêntese para estender tais considerações ao 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que desempenha 
relevante papel na defesa dos legítimos interesses da sociedade 
mineira, sendo conduzido de forma ímpar pelo eminente Procurador-
Geral Nedens Ulisses Freire Vieira, que, por si só e por meio de todos 
os dignos Procuradores e Promotores de Justiça, sempre tem 
defendido a eficiência da prestação jurisidicional em nome da 
aplicação do melhor direito. 

Não é privilégio apenas dos doutores do direito acompanhar as 
sessões dos Tribunais de Justiça e de Alçada, nas quais os senhores 
Juízes e Desembargadores, depois de acurada apreciação dos 
processos que lhe são confiados, proferem a leitura de seus votos, 
que podem ou não ser acompanhados pelos demais colegas de 
Câmara. 

Não raros são os pedidos de vistas, que permitem a quem os solicita 
estudo mais detalhado da causa em julgamento, o que amplia o 
conhecimento do feito, necessário à formação do melhor juízo. 

Destaco - neste parlamento mineiro, composto de respeitados 
homens públicos - inúmeros parlamentares que tiveram e têm o 
privilégio de exercer a advocacia em seus municípios e são 
testemunhas, no curso de suas ações, da seriedade de nossos 
tribunais, enriquecidos pelo alto saber jurídico de nossos magistrados, 
demonstrado em suas decisões, o que para nós é um verdadeiro 
aprendizado, além de ser expoente para todo o Brasil. 

Esse é apenas um dos aspectos de ordem material, que a 
declaração do Ministro suscita. Há um outro, de maior profundidade, 
cuja avaliação requer o nosso pronto posicionamento em defesa 
mesmo de uma instituição, o Poder Judiciário, que está revestido em 
nosso ordenamento pátrio da elevada missão de fiel guardião do 
direito e da liberdade. 

É certo que em todas instituições existem mazelas, e delas o Poder 
Judiciário não está imune; ocorre, porém, que, na sua órbita de ação, 
o STF jamais se descurou da defesa das liberdades civis em todo o 
território nacional. Não podemos, pois, conceber a idéia de que o 
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aperfeiçoamento das instituições terá curso a partir dos ataques 
que lhes são desferidos. Porque assim cremos, não concordamos 
com as múltiplas versões que a imprensa fez difundir, dando a 
entender que o STF faz de conta que julga. 

Vivemos num mundo que facilmente se intercomunica, em que os 
fatos e as idéias encontram as mais imediatas repercussões; torna-se 
para nós, portanto, imperativo manter alerta o espírito e a confiança 
no Poder Judiciário, para que não nos perturbe o rumor que nos 
circunda, pois, onde há a certeza da reta distribuição da justiça - aí, o 
cidadão repousa e confia - , a estabilidade social implanta-se, a paz 
pública firma-se e mantém-se acesa. 

A justiça é um conceito complexo que se manifesta ao mesmo 
tempo como sentimento, como ideal e como força. Como força, é um 
elemento de Estado e dele tira o poder coercitivo, que a faz atuante e 
efetiva por meio das sanções. Como ideal, é o pólo de atração dos 
homens cultos e, sobretudo, a aspiração dos lidadores do direito, que 
para ela caminham como para a estrela distante. Como sentimento, 
passa a ser o quinhão de todos, porque a todos deve inspirar nos 
movimentos e nos juízos, criando e cultivando sempre um clima de 
confiança e respeito para o convívio dos homens. 

É preciso ter cristalizado o verdadeiro papel do Supremo, que, na 
lição de Rui Barbosa, "é a Casa guardiã não somente da Constituição, 
mas também da nossa Pátria" . É claro que esse ministério evolui com 
as novas exigências que lhe são entregues pelos tempos modernos, 
fazendo do STF o responsável pelo equilíbrio nacional, como o poder 
da moderação e do equilíbrio, dirimindo todos os conflitos de uma 
sociedade justa e democrática. 

No exercício de suas funções, a Corte tem interpretado a 
Constituição e decidido as mais preeminentes batalhas legais do País, 
por mais de dois séculos. 

Como olvidar, por exemplo, que foi o Judiciário, por meio do seu 
mais elevado órgão, no momento de nossa história em que a 
República imprimia os seus primeiros e incertos passos, quem 
conferiu solidez à nova ordem que se instalava? Suas decisões finais 
afetam os direitos e a liberdade de todos os cidadãos - pobres, ricos , 
negros, índios, mulheres, acusados, editores de jornais, empresários e 
até o Presidente da Nação. 
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Por conta dessa responsabilidade singular, a alta cultura jurídica 

dos nossos Juízes deve inspirar a mais completa segurança de que o 
Supremo Tribunal Federal, colocado na cúpula da organização 
judiciária, pode desempenhar com lustre o brilhante papel que lhe foi 
conferido pelo nosso legislador constituinte. 

Deve, portanto, o Ministro Nelson Jobim aguçar a consciência da 
grave responsabilidade que representa o exercício da magistratura, 
não sendo da nossa parte nenhuma indelicadeza sugerir-lhe que 
recorra aos ensinamentos de Pedro Lessa, que também teve assento 
na Suprema Corte e que sobre essa elevada prerrogativa proferiu 
lapidar manifestação: "Lembrai-vos de que tão altos e tão raros são os 
predicados que requer a magistratura, tanta nobreza de caráter e 
tamanha elevação moral, que só é digno da sagrada missão, não 
quem a solicita com entusiasmo, mas quem, ao receber a tremenda 
investidura, repete profundamente convencido as palavras do 
'sacrifício do altar': 'Domine non sum dignus'.". 

Oportuna também a lição do saudoso mestre Milton Campos, que 
peço vênia para citar: "Venturoso é aquele que, ao fim de cada dia, 
como em todos os instantes de sua vida, encontra repouso na paz da 
consciência". Esse, sim , é o verdadeiro magistrado, distribuidor da 
justiça. 

Para quem está afeito às lides do direito, parece clara a defesa que 
o Ministro Jobim quis fazer da súmula vinculante; foi , porém, no 
mínimo, infeliz em suas considerações, pois o instituto que pretende 
ver incorporado ao ordenamento jurfdico nacional já é praticado 
exatamente na forma como ele diz ocorrerem os julgamentos do STF, 
o qual a sua fala censura. Está, pois, a manifestação do Ministro e a 
sua perigosa repercussão a exigir uma contundente retratação, não 
pelo que explicitou, mas pelas insinuações que ela permitiu, a ponto 
de macular uma instituição sagrada, que, em toda a nossa história, 
jamais renunciou ao seu dever e que nunca faltou ao seu histórico 
papel de sustentação da normalidade democrática e de preservação 
das garantias individuais, mesmo nas noites mais negras dos períodos 
de exceção. 

Neste momento em que vemos, estarrecidos e chocados, os 
questionamentos sobre o papel da mais alta Corte do País, é meu 
dever, do alto desta tribuna, levantar a voz em defesa dessa 
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instituição histórica e respeitada em nosso Estado e no Brasil. É 
preciso assegurar ao Poder Judiciário o exercício, sem percalços, de 
seu papel central no equilíbrio dos Poderes e na harmonia da Nação, 
única alternativa capaz de nos conduzir ao destino de paz e justiça 
social , elementos que devemos cultivar como princípios permanentes, 
fiadores da estabilidade institucional, da superação dos conflitos e da 
segurança final dos direitos dos cidadãos brasileiros. 

Finalmente, registro nossa indignação contra as declarações do 
Ministro Nelson Jobim. Minas Gerais nunca praticou nem jamais 
praticará o que se trava dentro do Supremo Tribunal Federal. Temos a 
consciência tranqüila quanto à soberania e à retidão do Poder 
Judiciário de Minas, exemplo para o Brasil, na pessoa de seus 
Desembargadores e de nosso Presidente maior, uma das estrelas que 
vem garantir a paz, a unidade e os direitos do cidadão. 

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) Estamos 
acompanhando o brilhante pronunciamento de V. Exa., inteiramente 
oportuno. A declaração do Ministro Nelson Jobim é preocupante, 
sobretudo para os parlamentares advogados. Nós, que militamos na 
advocacia ao longo de 20 anos, sabemos que, quando se recorre a 
uma instância superior, recorre-se buscando uma cobertura do direito. 
As causas têm início nas comarcas, o primeiro recurso é para a 2a 
instância no Tribunal de Justiça do Estado. Posteriormente, há os 
recursos extraordinários, para outras instâncias, como Superior 
Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, até chegar à instância 
máxima, que é o Supremo Tribunal Federal. 

Quando se ouve do Ministro do Supremo Tribunal Federal que os 
julgamentos são feitos aos montes, cerca de 85 por dia para cada 
Ministro, e que, em cerca de 60 julgamentos, o ministro não lê os 
processos nem os pareceres, simplesmente dá o parecer por atacado, 
é preocupante. Quando um processo chega ao Supremo Tribunal 
Federal possui vários volumes, com inúmeras argumentações e 
documentações, de peças produzidas desde a comarca até chegar à 
instância máxima, e o Ministro junta tudo e dá um só parecer? Onde 
estamos? Onde está a justiça? Medimos por nossa Comissão de 
Justiça, que emite uma média de 80 pareceres por dia. Imaginem no 
Supremo Tribunal, 85 processos por Ministro, por dia! São 11 
Ministros. Como se pode proferir um julgamento sereno e justo para 
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equilibrar a sociedade brasileira, que está disputando seus 
direitos? Essa declaração do Ministro é grave. 

É preciso que se tomem providências urgentes. A quem recorrerá a 
sociedade brasileira para cobrar seus direitos, ainda mais com essa 
morosidade da justiça? Não enfrentaremos a morosidade por atacado, 
mas por meio da atualização do sistema processual. Obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Obrigado, Deputado Bonifácio 
Mourão. Tenho certeza de que V. Exa., profundo conhecedor da 
advocacia, preocupa-se também. 

Antes de qualquer coisa, é necessária uma reflexão profunda em 
nome do direito, da justiça e dos que necessitam e aguardam decisão 
do Supremo Tribunal Federal. 

V. Exa. disse muito bem. Desde o início da instauração de um 
procedimento, quantas marchas, testemunhas, provas periciais, 
contestações e quantos recursos são necessários para, depois, se 
decidir tudo a toque de caixa? Decide-se definitivamente e fecham-se 
as cortinas da grande batalha judicial. Em quantos casos ocorreu isso, 
por falta de conhecimento, de pré-questionamento? 

Trago a esta tribuna a nossa indignação. Espero que a voz do 
parlamento mineiro não paire sobre as nuvens, mas venha 
efetivamente cobrar mais responsabilidade de quem fez essas 
declarações. Que garantia terá o mitigante, que busca uma decisão do 
STF ou de qualquer corte? No entender do Ministro Jobin, nenhuma. 

Então, lanço essa reflexão para que esta Casa, se for o caso, tome 
providências. Muito obrigado. 

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

18 Fase 
Abertura de Inscrições 

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
O Deputado Chico Simões, em questão de ordem suscitada em 2 de 

outubro, solicita que esta Presidência determine a retirada de 

L...-------0----.1 



427 
dispositivos dos Projetos de Lei n°s 1.078 e 1 .079/2003, ambos do 
Governador do Estado e em tramitação nesta Casa, com base no que 
estatui o inciso I do art. 284 do Regimento Interno. Para tanto, 
apresenta os seguintes argumentos. 

O ilustre parlamentar alega que matérias contidas nos referidos 
projetos foram objeto de apreciação por esta Casa, em votação 
realizada em 15 de julho deste ano, ocasião em que, segundo 
informa, se deu a rejeição dos dispositivos constantes nos arts. 29 e 
41 do Projeto de Lei no 721 /2003. Desta forma, estaria caracterizado o 
instituto da prejudicialidade. 

O inciso I do art. 284 do Regimento Interno considera prejudicadas a 
discussão e a votação de proposição com objetivo idêntico ao de outra 
aprovada ou rejeitada na mesma sessão legislativa. O objetivo da 
norma é impedir que este Poder se ocupe, desnecessariamente, de 
analisar matérias sobre as quais os Deputados já declararam, através 
do voto, sua posição contrária ou favorável. 

A Presidência entende que a Comissão de Justiça, ao analisar 
preliminarmente a proposição, achou por bem apresentar as Emendas 
n°s 4 , 5 e 7 com o objetivo de suprimir do texto aqueles dispositivos, 
justamente para que não se prejudicasse a sua análise em outro 
momento, uma vez que a supressão não implica a rejeição dos 
dispositivos, nem caracteriza apreciação do mérito da matéria. Não 
há, portanto, que se falar em prejudicialidade. 

Mesa da Assembléia, 7 de outubro de 2003. 
Mauri Torres, Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia Sr. Presidente, pelo meu 

entendimento, os dispositivos vieram, foram discutidos na Comissão 
de Constituição e Justiça e lá retirados. Isso significa que, 
evidentemente, entraram num processo de discussão, foram retirados 
e, nesse sentido, foram derrotados, mas estão sendo apresentados 
novamente, o que dá razão ao Deputado Chico Simões, já que foram 
prejudicados, pois chegaram a esta Casa e foram, na Comissão de 
Constituição e Justiça, retirados. Não entendo porque isso não é 
considerado prejudicado, tendo sido o assunto já derrotado uma vez 
na Casa, na Comissão de Constituição e Justiça, seja porque método 
foi o de se retirar, seja porque foi o de se votar, mas é evidente que 
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esse assunto foi encerrado na Comissão de Constituição e Justiça, 
após dar entrada na Casa. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Rogério 
Correia que o inciso I do art. 284 do Regimento Interno considera 
prejudicadas a discussão e a votação de proposição com objetivo 
idêntico ao de outra aprovada ou rejeitada na mesma sessão 
legislativa. O objetivo da norma é impedir que esse Poder se ocupe, 
desnecessariamente, de analisar matérias cujo conteúdo os 
Deputados já declararam, através do voto, sua posição contrária ou 
favorável. Não foi o caso: o Plenário não se posicionou sobre o mérito 
dos artigos citados na questão de ordem do Deputado Chico Simões. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quem decide a 
questão de ordem é V. Exa., mas quero protestar contra a decisão, 
visto que esse assunto foi encerrado, não precisa ser 
necessariamente no Plenário, mas deu entrada na Casa e foi 
derrotado na Comissão de Constituição e Justiça. Aproveito o 
momento tanto para protestar contra essa decisão, que favorece o 
Governo, quanto para protestar contra a não-aprovação, até hoje, de 
requerimentos que solicitam votação de projetos polêmicos, como 
aqueles que criam taxas, aumentam taxas e impostos, e que foram 
distribuídos, na sua grande maioria, apenas em duas comissões, 
diferentemente de todo o processo da Casa, em que geralmente se 
faz a distribuição a três comissões. Quase todos foram apenas a duas 
comissões: Constituição e Justiça e Comissão de Fiscalização 
Financeira. Com exceção do que cria taxas, na questão ambiental , 
que foi também para a Comissão de Meio Ambiente, todos os outros 
foram apenas a duas comissões. Existem requerimentos de minha 
autoria e dos Deputados Antônio Júlio e Chico Simões solicitando que 
os projetos passem pelo menos em alguma comissão de mérito. 

Solicito a V. Exa. que, em face desta questão de ordem, reveja a 
destinação desses projetos em que essas taxas são implantadas, 
incluindo mais uma comissão de mérito. Por exemplo: taxa de 
segurança pública, taxa que cria imposto, taxa de Corpo de 
Bombeiros, tudo isso deveria ser, também, visto na Comissão de 
Segurança Pública desta Casa, mas, por causa da pressa do 
Governo, V. Exa. determinou que apenas duas comissões observem e 
façam a discussão do conteúdo dessas questões . 
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Quero ressaltar que, na legislatura passada, aprovamos a 

chamada noventena, que significa que o Governo tem que remeter 
para a Casa qualquer projeto que crie ou aumente taxas 90 dias antes 
do término do ano. E isso foi exatamente para que pudéssemos aqui 
discutir o assunto. O Governo pede urgência, estamos longe de 
dezembro, e não podemos discutir isso em comissões de mérito. É 
evidente que a designação feita por V. Exa. foi para proteção a um 
projeto do Governo, a uma urgência do Governo, que não é a 
realidade da Casa, pois teríamos até dezembro para fazer essa 
discussão. O sentido da noventena foi exatamente para que 
tivéssemos tempo para a discussão dessa questão. Não bastasse o 
Governo pedir regime de urgência, ficamos quase que impedidos de 
discutir até mesmo os aspectos jurídicos dessa questão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça, fiz um requerimento para 
discutirmos os seis projetos da taxa e seus aspectos jurídicos em 
apenas uma reunião. Vejam que não foi solicitada uma reunião para 
discutir cada projeto da taxa, mas apenas uma reunião para discutir os 
seis projetos e nos foi negado o direito à discussão. Disseram que um 
deles estava em regime de urgência. Retirei esse projeto do meu 
requerimento e, mesmo assim, derrotaram, para que os outros cinco 
projetos não fossem discutidos na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Comunico a V. Exa. que nós, da Bancada do PT, da Oposição, não 
concordamos com esse rolo compressor que se passa nesta Casa. 
Realizaremos o lançamento de um movimento popular contra essas 
taxas. O Governo não deseja discutir taxas. A ordem é aprová-las e 
evitar qualquer discussão ou polêmica nesta Casa. Aliás, não houve 
discussão com setor algum da sociedade sobre essas taxas. 

O Deputado Chico Simões tem razão. Essa questão de ordem não 
respeita o Regimento Interno. Protesto também contra o envio do 
projeto a somente duas comissões. Não houve discussão salutar e 
profunda sobre o projeto do Governo. 

Sr. Presidente, o projeto que cria taxa preventiva de incêndio de 
bombeiros, esse verdadeiro absurdo, encontra-se amanhã na 
Comissão de Fiscalização Financeira, última das comissões pelas 
quais deve passar. Até hoje V. Exa. não decidiu se esse projeto pode 
ou não passar na Comissão de Segurança Pública. Então, requeiro a 
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V. Exa. minha questão de ordem para que seja incluída a 
Comissão de Administração Pública antes da reunião da Comissão de 
Fiscalização Financeira de amanhã. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado que 
conversou com V. Exa. no gabinete da Presidência sobre os 
requerimentos, que serão tratados sempre com transparência e ampla 
discussão nesta Casa. Nenhuma matéria será tratada ou votada sem 
absoluta transparência e discussão nas comissões de mérito. 

Na oportunidade em que estive com V. Exa., disse-lhe que 
conversaríamos com as lideranças, acertando em quais comissões 
cada projeto passaria até a apreciação pelo Plenário. O princípio 
desta Casa sempre será o diálogo e o entendimento. Em momento 
algum pensamos ou agimos de maneira autoritária. Lembro a V. Exa. 
que já conversamos reservadamente sobre esse assunto. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação das Representações n°s 7 e 8/2003 à 
Representação n° 4/2003, todas do Deputado lrani Barbosa, por 
guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 7 de outubro de 2003. 
Mauri Torres, Presidente 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia- Peço a V. Exa. que encerre, de plano, 

a reunião, já que não há quórum para a continuação dos trabalhos. 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
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 
1.580/2003, da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do 
art. 1 04 do Regimento Interno. 

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Política Agropecuária -
aprovação, na 48 Reunião Extraordinária, dos Requerimentos n°S 
1 .244/2003, do Deputado Djalma Diniz, 1.31 O e 1 .438/2003, do 
Deputado Doutor Ronaldo, 1.311 /2003, do Deputado Elmiro 
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Nascimento, 1.348/2003, do Deputado João Bittar, 1.373/2003, do 
Deputado Leonardo Quintão, 1 .394/2003, do Deputado Doutor Viana, 
1.403, 1.412, 1.431 e 1.466/2003, da Deputada Ana Maria Resende, e 
1.415/2003, do Deputado Gil Pereira (Ciente. Publique-se.). 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não há 26 Deputados 

no Plenário e apenas quatro nas comissões. Peço novamente. Peço a 
V. Exa. que encerre a reunião de plano. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados, número 

insuficiente para a continuação dos trabalhos. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra 
a discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 693/2003, uma vez que 
permaneceu em ordem do dia, para discussão, por seis reuniões, e 
que, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno, deixa 
de receber a Emenda no 1, da Comissão de Justiça, cujo teor foi 
publicado na edição do dia 26/6/2003. 

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

Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 
horas, e de amanhã, dia 8, 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 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 30/9/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
João Bittar, Paulo Cesar, Paulo Cesar e Rogério Correia (substituindo 
este à Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do 
PT), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, 
os Deputados. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
João Bittar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
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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. O Presidente acusa o 
recebimento do Projeto de Lei no 866/2003, turno único e comunica 
que designou o Deputado Paulo Cesar como relator da proposição. 
Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°s 1.430/2003 (relatora: Deputada Ana Maria 
Resende), 1.432 e 1.433/2003 (relator: Deputado Arlen Santiago). 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
João Bittar, Presidente - Paulo Cesar- Olinto Godinho. 

ATA DA 228 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 

30/9/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, Adalclever Lopes, Gil Pereira e Laudelino Augusto, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adalclever Lopes, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O 
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual 
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei no 541 /2003, no 1 o 
turno (Deputado Djalma Diniz). 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 parecer pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto 
de Lei n° 665/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto). O Projeto 
de Lei no 39/2003 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento 
do Presidente, aprovado pela Comissão. Passa-se à 28 Fase da 
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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 
1.411 , 1.413, 1.414, 1.436, 1.437, 1.442 e 1.465/2003. Passa-se à 38 

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 Domingos Sávio, 
em que solicita sejam convidados o Ministro dos Transportes; os 
Secretários de Transportes e Obras Públicas e de Desenvolvimento 
Econômico; o Diretor-Geral do DER-MG; o Coordenador da 68 UNIT 
do DNIT e o Presidente do PRODESCOM, para, em reunião conjunta 
com a Comissão de Administração Pública, discutir a duplicação da 
BR-262, no trecho do entroncamento com a BR-381 até o Município 
de Bom Despacho; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja pleiteada 
ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do 
DER-MG a reestruturação do escritório regional do DER-MG no 
Município de Ouro Fino; e Célio Moreira, em que solicita sejam 
convidados o Sr. Superintendente da Polícia Rodoviária e o 
Comandante-Geral da PMMG, para prestarem informações sobre as 
estatísticas de acidentes nas rodovias e sobre os pontos mais críticos 
das estradas; em que solicita sejam convidados o Secretário de 
Transportes e Obras Públicas, o Diretor-Geral do DER-MG e 
representantes das microrregiões de cidades cujas estradas de 
ligação à Capital não estão asfaltadas, para prestarem informações 
sobre a existência de projetos de engenharia e a origem dos recursos 
para as obras; em que solicita visita da Comissão às obras 
executadas nos Municípios de Congonhas, Ouro Preto, ltabira, Araxá 
e ltabirito, financiadas pela COMIG. e em que solicita a realização de 
reunião da Comissão para discutir, em audiência pública, o estado de 
conservação da BR-354, nos trechos compreendidos entre os 
Municípios de Arcos, lguatama, Bambuí, Tapiraí, Córrego Dantas e 
Alto da Serra. 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 outubro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente- Gil Pereira- Djalma Diniz. 
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ATA DA 228 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 30/9/2003 
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Alberto Bejani, Marília Campos e Maria Tereza Lara (substituindo esta 
ao Deputado André Quintão), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani, 
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 apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: dos Srs. Marcelo Correia de Moura 
Baptista, Diretor Coordenador Geral do Sindicato Intermunicipal dos 
Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais 
SINDIELETRO -, publicada no "Diário do Legislativo" de 26/9/2003; 
Lucas Diniz Chaves, Presidente da Associação dos Cegos de Juiz de 
Fora; Adriane Penna, Procuradora Jurídica da FEAM; e Romulo Nagib 
Lasmar, do Departamento de Relações Institucionais do BRADESCO, 
publicadas no "Diário do Legislativo" de 27/9/2003. O Presidente 
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais 
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 210/2003, 
no 1° turno, 58 e 733/2003, em turno único (Depuiado André Quintão); 
252, 475, 857, 860, 897, 908, 911 e 967/2003, em turno único 
(Deputado Elmiro Nascimento); 829/2003, no 1 o turno, 381 , 455, 730, 
763, 822, 834, 851 , 858, 874, 881 , 905, 910, 912, 914, 936, 975/2003, 
em turno único (Deputada Marília Campos); 402, 726, 821 , 825, 856, 
891 , 915, 924, 976 e 1.013/2003, em turno único (Deputado Alencar 
da Silveira Jr.); e avoca a si a relataria dos Projetos de Lei n°S 8/2003, 
no 1 o turno, 25/2003, no 2° turno, 962/2003, no 1 o turno, 443, 488, 
820, 869, 872, 879, 901, 917, 923, 927, 977, 978, 979 e 1.015/2003, 
todos em turno único. 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 parecer pela aprovação, em turno único, do 
Projeto de Lei no 816/2003 (relatora: Deputada Marília Campos, em 
virtude de redistribuição). Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Marília Campos, em que 
solicita sejam realizadas audiências públicas com o objetivo de discutir 
o Projeto de Lei no 8/2003 e a geração de emprego e renda para a 
mulher, com a finalidade de subsidiar a elaboração do parecer desta 
Comissão sobre o Projeto de Lei n° 794/2003; seja realizada reunião 
conjunta com as Comissões de Participação Popular e de Defesa do 
Consumidor, para debater a criação de um grupo de trabalho para 
elaborar propostas de políticas de fomento à economia popular 
solidária; seja solicitada ao Presidente desta Casa Legislativa a 
constituição de um grupo de trabalho para elaborar propostas de 
políticas de fomento à Economia Popular Solidária; e) seja ouvida 
nesta reunião a Sra. Valéria Pereira Barretos, representante do 
Movimento Economia Solidária; Maria Tereza Lara, André Quintão e 
Marília Campos em que solicitam seja realizada audiência pública 
para debater o projetos de lei que institui o Estatuto do Portador de 
Necessidades Especiais e o que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e 
dá outras providências, ambos de autoria do Senador Paulo Paim, em 
tramitação no Congresso Nacional. Prosseguindo, a Presidência 
concede a palavra a Sra. Valéria Pereira Barreto, que tece 
considerações sobre economia solidária. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 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, 7 de outubro de 2003. 
Marília Campos, Presidente - Ana Maria Resende - André Quintão. 
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

ANEL RODOVIÁRIO, EM 30/9/2003 
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Fábio Avelar, Célio Moreira e Alencar da Silveira Jr., membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos 
Pimenta. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Fábio 
Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar o cronograma de trabalho proposto pela 
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presidência da Comissão e a discutir assuntos de interesse da 
Comissão. Passa-se à 38 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 sejam realizadas, com 
convidados que menciona, as seguintes audiências públicas: no dia 
14/10/2003, para tratar do índice de acidentes, de pontos críticos e 
redutores eletrônicos de velocidade; no dia 21 /10/2003, para tratar da 
ocupação irregular das faixas de domínio; no dia 28/10/2003, para 
tratar da segurança no Anel Rodoviário; e no dia 4/11/2003, para tratar 
de questões ambientais que envolvem o Anel Rodoviário; André 
Quintão, em que solicita seja convidado o Secretário Municipal de 
Regulação Urbana de Belo Horizonte para a reunião do dia 
21 /1 0/2003; Célio Moreira (2) , em que solicita sejam convidados 
representantes da Secretaria Municipal de Habitação de Belo 
Horizonte, da COHAB e da GASMIG para a reunião do dia 
21 /10/2003; e os Srs. Renato José Giuti e Geraldo Lincoln Raydan, da 
Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP -, para 
participarem da reunião do dia 7/10/2003, a fim de prestarem 
esclarecimentos sobre matéria publicada no jornal "Hoje em Dia", de 
18/9/2003. 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, 7 de outubro de 2003. 
Fábio Avelar, Presidente - Jô Moraes - Célio Moreira - André 

Quintão. 
ATA DA 238 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 1/10/2003 
Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo e Fábio Avelar, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , a Presidente, 
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
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constante na pauta, discutir e votar proposições da Comissão e 
comunica o recebimento de ofício do Sr. Shelley de Souza Carneiro, 
Secretário Adjunto de Meio Ambiente, prestando informações relativas 
ao Requerimento no 962/2003, desta Comissão, publicado no "Diário 
do Legislativo" de 25/9/2003. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei nos 651 /2003 no 1 o turno (Deputado Leonardo 
Quintão); 571 /2003 no 1° turno (Deputado Doutor Ronaldo) e 
803/2003 no 1 o turno (Deputado José Milton). Passa-se à 2a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°S 1.435, 1.457, 
1.458, 1.459 e 1.467/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Fábio 
Avelar, em que solicita a realização de audiência pública para debater 
o licenciamento ambiental do Projeto Alphaville 2, a ser implantado às 
margens da Lagoa dos Ingleses na APA-Sul. Cumprida a finalidade da 
reunião , a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - José Milton -

Leonardo Quintão- Fábio Avelar. 
ATA DA 21 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 1°/10/2003 
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Adalclever Lopes, Ana Maria Resende, Leonídio Bouças, Sidinho do 
Ferrotaco e Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 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 solicita ao Deputado Leonídio Bouças 
que proceda à leitura da seguinte correspondência: ofício do 
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Presidente da Câmara Municipal de Uberaba, encaminhando 
reivindicação em prol dos trabalhadores em educação. O Presidente 
informa que, em 30/9/2003, designou a Deputada Ana Maria Resende 
para relatar os Projetos de Lei n°s 893 e 899/2003, o Deputado 
Leonídio Bouças para relatar os Projetos de Lei n°s 409, 729 e 
909/2003, o Deputado Sidinho do Ferrotaco para relatar os Projetos 
de Lei nos 833 e 859/2003 e o Deputado Weliton Prado para relatar os 
Projetos de Lei n°s 451 , 800 e 904/2003 e avocou a si a relatoria do 
Projeto de Lei n° 875/2003. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são 
aprovados os Requerimentos n°s 1.367, 1.369, 1.395, 1.434, 1.443, 
1.474, 1.477, 1.480 e 1.461/2003 e rejeitado o Requerimento no 
1.461 /2003, com o voto contrário do Deputado Weliton Prado. 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 da Bancada do PMDB, solicitando à CEMIG 
seja disponibilizada energia elétrica a todas as escolas do Estado, 
tendo em vista a inexistência desse serviço para mil estabelecimentos, 
aproximadamente. 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, 8 de outubro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio 

Bouças - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado. 
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 1°/10/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Antônio Júlio, lrani Barbosa, Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas e Maria 
Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Adalclever Lopes e Dalmo Ribeiro Silva. 
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 
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a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento 
de correspondência do Sr. Luiz do Couto Netto, Chefe da Assessoria 
Parlamentar do Banco Central do Brasil , prestando informações 
relativas ao requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte encaminhado pelo Ofício n° 1.389/2003. 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 parecer pela aprovação do Projeto 
de Lei no 779/2003, no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 5 (relatora: 
Deputada Maria Tereza Lara, em virtude de redistribuição). Passa-se 
à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Júlio (2), 
pleiteando apoio desta Comissão ao seu requerimento apresentado 
em Plenário, em que solicita sejam os projetos de lei sobre reforma 
tributária distribuídos a esta Comissão; e seja realizada audiência 
pública para discutir o Projeto de Lei n° 1 .078/2003; Dalmo Ribeiro 
Silva, solicitando seja realizada audiência pública para discutir o 
fornecimento de energia elétrica e suas constantes interrupções no 
Município de Monte Sião; Maria Tereza Lara (2), solicitando seja 
real izada reunião conjunta com as Comissões de Participação Popular 
e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social , para debater a 
criação de um grupo de trabalho para elaborar propostas de políticas 
de fomento à economia popular solidária, composto por parlamentares 
integrantes dessas Comissões e representantes de organizações da 
economia solidária, que integram o Fórum Mineiro de Economia 
Popular Solidária; e seja constituído grupo de trabalho para elaborar 
propostas de políticas de fomento à economia popular solidária, 
composto por parlamentares integrantes desta Comissão, das 
Comissões de Participação Popular, do Trabalho, da Previdência e da 
Ação Social e de representantes de organizações da economia 
solidária; e Leonardo Quintão, com a Emenda no 1, apresentada pela 
Deputada Lúcia Pacífico, solicitando seja realizada audiência pública 
para debater os problemas das políticas públicas de habitação em 
Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
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ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente- Vanessa Lucas - Maria Tereza Lara. 

ATA DA 38 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 1°/10/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Doutor Viana, Padre João e Ana Maria Resende, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, 
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei 
n°s 179, 639, 676 e 786/2003 (Deputado Doutor Viana); Projetos de 
Lei n°s 647, 677 e 767/2003 (Deputado Padre João); e Projeto de Lei 
no 835/2003 (Deputado Gil Pereira) . Passa-se à 18 Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer pela rejeição, no 1 o turno, do Projeto 
de Lei no 785/2003 (relator: Deputado Doutor Viana) . Passa-se à 28 

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de 
Lei n° 247/2003 (relator: Deputado Padre João) é retirado da pauta, 
por determinação do Presidente da Comissão, por não preencher os 
pressupostos regimentais. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os Requerimentos n°s 1.244, 1.31 O, 1.311 , 1.348, 
1.373, 1.394, 1.403, 1.412, 1.415 e 1.431/2003. 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, 7 de outubro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Luiz Humberto - Padre João. 

ATA DA 168 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DIREITOS HUMANOS, EM 2/10/2003 

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
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Durval Ângelo, Roberto Ramos e Gilberto Abramo, membros da 
supracitada Comissão. 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 a situação dos moradores 
dos prédios localizados na Rua Clorita, n°s 64 e 1 00, no Bairro Santa 
Tereza, nesta Capital. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Durval Ângelo, solicitando que a partir das 11 horas a 
reunião se transformasse em secreta. A Presidência destina esta 
parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. 
Fábio Alves dos Santos, Coordenador do Serviço de Assistência 
Judiciária da PUC-Minas; Terezinha Pereira Ribeiro e Corina Ferreira 
dos Santos, moradoras dos prédios da Rua Clorita, nesta Capital ; 
Fabrício Campolina Pinto, estudante; Bonifácio José Teixeira, da 
Faculdade de Comunicação da PUC-Minas; Irmã Cristina Bone, da 
Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte; e Paula Regina 
Fonte Boa Pinto, estagiária acadêmica da PUC-Minas, os quais 
tomam assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento 
que deu origem ao debate, tece as considerações iniciais. Logo após, 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas 
notas taquigráficas. A Presidência agradece a participação dos 
convidados e suspende os trabalhos às 11 horas. Às 11 h18min, o 
Presidente abre a reunião secreta nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno e registra a presença dos Deputados Roberto Ramos e 
Gilberto Abramo. 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, 7 de outubro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Roberto Carvalho. 

ATA DA 21 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 2/10/2003 
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Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Jô Moraes, Fábio Avelar e Leonardo Quintão, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Jô Moraes, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projeto de Lei n° 867/2003, no 1° turno (Deputado Fábio Avelar), e 
Projeto de Lei n° 877/2003, no 1° turno (Deputado Domingos Sávio). 
Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento dos Deputados Domingos Sávio e Carlos 
Pimenta, em que solicitam a realização de uma audiência pública da 
Comissão com a Comissão de Saúde para analisar a situação do 
Hospital da Baleia, que vem passando por grandes dificuldades 
administrativas e financeiras, tendo sido anunciada, a suspensão dos 
procedimentos ambulatoriais e de pronto atendimento, devido à falta 
de repasse de recursos pelos Governos Federal e Estadual. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar - Jô Moraes - Dalmo 

Ribeiro Silva - Leonardo Quintão. 
ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 

7/10/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Djalma Diniz, Gil Pereira e Chico Simões, (substituindo este ao 
Deputado Laudelino Augusto, por indicação da Liderança do PT), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Djalma Diniz, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gil Pereira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 

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



+43 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do 
relator, no 1 o turno, sobre o Projeto de Lei no 889/2003, do 
Governador do Estado, e a se discutirem e votarem proposições da 
Comissão. O Presidente suspende a reunião por alguns minutos. 
Reaberta a reunião, registra-se a presença dos Deputados Laudelino 
Augusto, Marília Campos e Célio Moreira, que assume os trabalhos da 
Comissão. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o 
parecer pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei no 889/2003 na 
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 
com as Emendas nos 1 e 2 (relator: Deputado Célio Moreira). Registra-
se o voto contrário do Deputado Laudelino Augusto. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Djalma Diniz - Gil Pereira - Laudelino 

Augusto. 
ATA DA 1r REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS, EM 7/10/2003 
Às 15h15min, comparecem na Câmara Municipal de lpatinga os 

Deputados Durval Ângelo, Roberto Ramos e Roberto Carvalho, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Cecília Ferramenta e Chico Simões. 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 debater a 
situação atual das famílias vítimas do Massacre de lpatinga e 
comunica o recebimento de ofício do Sr. João Magno, Deputado 
Federal, agradecendo o convite para participar desta reunião e 
informando da impossibilidade de comparecer, em razão de 
compromissos assumidos anteriormente. Passa-se à 3a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
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da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo, em que 
solicita seja dada publicidade, a partir do dia 8/10/2003, das notas 
taquigráficas da reunião secreta desta Comissão realizada no dia 
2/1 0/2003; Roberto Carvalho, Chico Simões, Roberto Ramos e Cecília 
Ferramenta (3), em que solicitam seja elaborado por esta Comissão 
projeto de lei que disponha sobre a concessão, pelo Estado, de 
pensão vitalícia às famílias dos trabalhadores asassinados por 
policiais militares durante o Massacre de lpatinga e aos trabalhadores 
sobreviventes a esse massacre que tenham sofrido lesões com 
seqüelas permanentes; seja solicitado à Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Esportes o envio de cópia do acordo 
firmado entre a direção da USIMINAS, o Sindicato dos Metalúrgicos 
de Coronel Fabriciano e representantes do Governo do Estado; e seja 
requisitada aos cartórios de Registro Civil de lpatinga, Coronel 
Fabriciano, Timóteo e demais municípios situados no Vale do Aço 
cópias das certidões de óbito emitidas de 7/10/1963 a 7/12/1963; e 
Roberto Carvalho, em que solicita seja convidado o Sr. Rinaldo 
Campos Soares, Presidente da USIMINAS, para prestar 
esclarecimentos sobre o posicionamento dessa empresa no que diz 
respeito ao Massacre de lpatinga. A Presidência destina esta parte da 
reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. Ivo José, 
Deputado Federal ; Lene Teixeira, Vereadora, representando o Sr. 
Adelson Fernandes da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
lpatinga; Márcia Maria de Paiva Borges Martini, Diretora de Promoção 
dos Direitos Humanos e Inclusão Social, representando o Sr. João 
Leite da Silva Neto, Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes; 
e Geraldo dos Reis Ribeiro, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
à época do Massacre de lpatinga, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. O Presidente tece suas considerações e concede a 
palavra à Deputada Cecília Ferramenta e ao Deputado Roberto 
Carvalho, 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, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
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reun1ao ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 

445 

Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Mauro Lobo - Biel 
Rocha. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 447/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em 
tela tem por escopo seja dada a denominação de José Geraldo de 
Melo à Escola Estadual Almansor de Souza Rabelo, situada no 
Município de Arcos. 

Tendo sido a propos1çao considerada pela Comissão de 
Constituição e Justiça jurídica, constitucional e legal, vem ela agora a 
este órgão colegiado a fim de receber parecer conclusivo, nos termos 
do art. 103, I, "b", c/c o art. 102, VI , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta de alteração de nome da Escola Estadual Almansor de 

Souza Rabelo resulta de justa reivindicação de seu colegiado, que a 
homologou em reunião realizada no dia 22/3/2002, para que ao 
educandário se dê a denominação de José Geraldo de Melo, em 
homenagem a esse filho de Arcos, possuidor de raras qualidades. 

De fato, José Geraldo de Melo, também conhecido por José Cirílio, 
notabilizou-se por sua simplicidade, bondade e disposição para o 
trabalho, qualidades que, aliadas a sua excepcional inteligência, lhe 
permitiram dedicar com empenho e eficiência aos assuntos de 
interesse público. 

Vale registrar que ele foi Vereador na década de 50, com atuação 
destacada no setor educacional, quando então fez a doação de 
terreno para implantação de unidade escolar para cuja construção 
colaborou desde o lançamento da pedra fundamental. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação, em turno único, do 

Projeto de Lei no 447/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
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Leonídio Bouças, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 619/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei tem tela 
tem por escopo seja dada a denominação de Sônia Maria Silva 
Gomes à Escola Estadual do Bairro Canaã, situada no Município de 
lpatinga. 

A proposição foi considerada pela Comissão de Constituição e 
Justiça jurídica, constitucional e legal e agora vem a este órgão 
colegiado a fim de receber parecer conclusivo, nos termos do art. 103, 
I, "b", c/c o art. 102, VI , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A pessoa cujo nome se pretende dar à Escola Estadual do Bairro 

Canaã, situada no Município de lpatinga, caracterizou-se sobretudo 
pelo seu idealismo e perseverança. 

Com efeito, nascida de uma família numerosa, sempre lutou com 
muita dificuldade para estudar, mas formou-se no curso de Magistério 
e Estudos Adicionais na Escola da ASSEDIPA, em 1981 , e concluiu o 
bacharelado em Letras pela FAFIC, em lpatinga, no ano de 1986. 

Durante toda a sua trajetória de vida, lutou pela melhoria do ensino, 
tendo alcançado, com muito esforço e sacrifício, significativos avanços 
qualitativos na estrutura do ensino público do município, ao lecionar 
nas Escolas Estaduais Geraldo Gomes Ribeiro e Caetana América de 
Menezes e na escola da ASSEDIPA. Trata-se, portanto, de justa 
homenagem a Sônia Maria Silva Gomes, pelo sua valiosa contribuição 
à área educacional. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação, em turno único, do 

Projeto de Lei n° 619/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Weliton Prado, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 725/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Antônio Júlio, objetiva declarar 

de utilidade pública a Escola de Samba Unidos da Rua Palha - URP -, 
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com sede no Município de Papagaio. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e 
legal, e vem agora a este órgão colegiado para deliberação 
conclusiva, com base no art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A URP é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que busca 

desenvolver um importante trabalho sociocultural, incentivando 
atividades educacionais, desportivas e de lazer, voltadas 
especialmente para as crianças e a pessoas da terceira idade. Merece 
destaque a promoção de cursos preparatórios para mestre-sala e 
porta-bandeira mirins e de vários outros cursos e palestras na área de 
saúde pública, no intuito de melhorar a qualidade de vida da 
comunidade. 

Saliente-se, por oportuno, que seus Diretores e conselheiros, desde 
o início, não são remunerados pelo exercício de suas funções, uma 
vez que a entidade não distribui lucros, vantagens ou bonificações a 
dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma. 
Ademais , em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será 
doado a instituição congênere, indicada em assembléia geral. 

Pelo exposto, consideramos a URP plenamente habilitada a receber 
o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 725/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Adalclever Lopes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 800/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em 

epígrafe tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a 
Associação Mineira dos Artistas e Músicos Militares - AMAMM -, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com Emenda n° 1, que apresentou. 
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Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, com base nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A AMAMM é uma entidade civil sem fins lucrativos. Fundada em 

15/2/2001 , tem como principal finalidade desenvolver o papel de 
facilitador junto aos seus associados, permitindo-lhes livre acesso às 
diversas fontes culturais e aperfeiçoamento intelectual e artístico. 

Entre suas diversas atividades, merecem destaque os projetos 
artísticos e culturais que são desenvolvidos pela entidade, buscando 
melhor difundir nossos valores. 

Pelo que foi aduzido, podemos considerar a referida Associação 
perfeitamente habilitada a receber o título de utilidade pública. 

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

800/2003, com a Emenda no 1 , apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Weliton Prado, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 828/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei 

em análise visa a declarar de utilidade pública o Centro Espírita 
Cabana de Oxossi , com sede no Município de Antônio Carlos. 

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este 
colegiado apreciá-lo conclusivamente, atendo-se aos lindes 
estabelecidos no art. 102, VI , c/c o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Centro Espírita Cabana de Oxossi possui como meta a prática da 

caridade como dever social e princípio da moral cristã, atendo-se ao 
exercício pleno da solidariedade e respeito ao próximo. 

Além do mais, desenvolve programas de educação moral e cristã à 
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luz dos ensinamentos postulados pela doutrina espírita. 

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

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

828/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Leonídio Bouças, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 844/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 

tem por objetivo dar a denominação de Bolivar Boanerges da Silveira 
à Escola Estadual de São Joaquim, situada no Município de Alterosa. 

O exame preliminar da matéria coube à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Dando prosseguimento à tramitação, vem agora o projeto a este 
órgão colegiado a fim de ser apreciado conclusivamente, nos termos 
dos arts. 103, I, "b" e 102, VI , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O autor do projeto de lei esclarece, por intermédio da Mensagem n° 

81 /2003, que o intuito da proposta nele consubstanciada é reverenciar 
a memória de Bolivar Boanerges da Silveira pelos relevantes serviços 
prestados à população de Alterosa, com destaque na área 
educacional, especialmente por ter exercido os cargos de Professor, 
de Diretor de Escola e de Assessor na Secretaria da Educação. 

Esta Comissão entende, por isso, ser justo e oportuno prestar 
honraria a essa personalidade, que tanto se dedicou à área de ensino, 
emprestando seu nome para denominar unidade escolar do Estado. 

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

844/2003 em turno único. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Ana Maria Resende, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 845/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
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Relatório 

De iniciativa do Governador do Estado, a proposição em epfgrafe 
tem por objetivo seja dada a denominação de Professora Maria de 
Loreto Camilloto Rocha à escola estadual de ensino fundamental , 
localizada no Município de Ubá. 

Nos termos regimentais, o exame preliminar da matéria coube à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Agora, compete a este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente 
e quanto ao mérito, nos termos dos arts. 103, I, "b" e 102,VI , do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com a Mensagem n° 82/2003, publicada no "Diário do 

Legislativo" de 26/6/2003, o projeto tem o objetivo de reverenciar a 
memória da professora Maria de Loreto Camilloto Rocha pelos 
relevantes serviços prestados à população de Ubá, com destaque na 
área educacional. 

No nosso entendimento, nada mais justo, portanto, que a essa 
pessoa, cuja vida teve estreita ligação com o ensino, seja prestada 
homenagem duradoura, por meio do empréstimo de seu nome para 
denominar o referido bem público. 

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

845/2003 em turno único. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Leonídio Bouças, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 859/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 

em tela visa declarar de utilidade pública a Associação Folclórica 
Santos Reis de Santa Cruz da Prata, com sede no Município de 
Guaranésia. 

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

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

Fundamentação 
O Grupo Folclórico Santos Reis de Santa Cruz da Prata tem como 

objetivo fomentar o folclore regional , dando ênfase à folia de reis. 
Para bem realizar seu trabalho, promove encontros folclóricos e 

desenvolve projetos que visem à manutenção dos nossos costumes, 
além de procurar estimular os jovens a participar de atividades 
culturais. 

Contribuindo de forma substancial para a divulgação da cultura, 
parece-nos meritória a declaração de utilidade pública da entidade. 

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

859/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Sidinho do Ferrotaco, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 880/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 880/2003, do Deputado Zé Maia, visa declarar de 

utilidade pública o Canápolis Tênis Clube - CTC -, com sede no 
Município de Canápolis. 

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Vem ele agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, de 
acordo com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O CTC, fundado em 27/12/2000, tem por finalidade propiciar aos 

seus filiados cultura, lazer e esporte. Além das atividades recreativas, 
oferece cursos profissionalizantes, assistência médica, odontológica e 
jurídica. 

Para melhor desempenho de suas funções, realiza reuniões e 
eventos de caráter cívico, social e cultural , estimulando a 
solidariedade entre seus associados, buscando integrá-los. 

Pela importância do trabalho desenvolvido, entendemos ser 
meritório declará-lo de utilidade pública. 

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

n° 880/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Ana Maria Resende, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 888/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em 

tela pretende declarar de utilidade pública a Sociedade Amigos do 
Distrito de São Mateus de Minas, com sede no Município de 
Camanducaia. 

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 4/7/94, a Sociedade Amigos do Distrito de São Mateus 

de Minas é uma entidade civil , sem fins lucrativos, que tem como 
objetivo principal, entre outros, a promoção de atividades culturais, 
sociais e desportivas, visando à melhoria na qualidade de vida da 
comunidade. 

Cumprindo, rigorosamente, as suas disposições estatutárias, vem 
implementando projetos de grande vulto na área de esportes e de 
lazer, proporcionando ocupação sadia à juventude local. 

No campo da assistência à população carente, tem a liberdade de 
empreender convênios com associações congêneres, autarquias e 
entidades religiosas, que lhe fornecerão suporte para várias 
atividades. 

Vemos, assim, habilitada a referida instituição à outorga do tftulo de 
utilidade pública. 

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

888/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Leonídio Bouças, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 893/2003 
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De iniciativa do Deputado Luiz Humberto, o projeto de lei ora 
analisado propõe seja declarado de utilidade pública o Educandário 
Virgínia Centurione Bracelli - EVCB -, com sede no Município de 
Tupaciguara. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que apresentou. 
Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O EVCB é instituição filantrópica que presta à comunidade local, há 

mais de 40 anos, serviços de apoio educacional às crianças carentes, 
de dois a dez anos de idade. 

Para revestir de êxito tal iniciativa, atende às necessidades básicas 
dos assistidos no que diz respeito à alimentação e higiene. Dessa 
forma, promove o seu bem-estar, além do desenvolvimento pessoal e 
social. 

O importante trabalho que desenvolve nos leva a desejar que lhe 
seja concedido título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

893/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Ana Maria Resende, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 988/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O Projeto de Lei no 988/2003, do Deputado Pastor George, visa 

declarar de utilidade pública a Associação Missionária e Evangelista -
AME-, com sede no Município de Além Paraíba. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Vem a matéria agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, 
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de acordo com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A AME tem por objetivo auxiliar pessoas que se encontram à 

margem da sociedade, criando condições que possibilitem o seu 
desenvolvimento espiritual e o despertar da alma. 

Para consecução do seu objetivo, organiza e administra o Seminário 
de Conscientização da Igreja de Cristo na Terra, produz e distribui 
literatura educativa e religiosa voltada para a necessidade do 
conhecimento verdadeiro de Deus e, também, mantém uma biblioteca 
que oferece ao estudante bom material para estudo e pesquisa. 

Realizando um trabalho de inegável importância, uma vez que 
estimula a expansão das relações pacíficas na sociedade, justa se 
torna a declaração de sua utilidade pública. 

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

988/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Weliton Prado, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 39/2003 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em análise 
prevê a inclusão da disciplina Formação de Condutores de Veículos 
nos currículos de ensino médio. 

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma proposta. 

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, para ser avaliada quanto ao 
mérito, oportunidade em que recebeu parecer pela aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela referida Comissão. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, 
nos termos regimentais . 

Fundamentação 
O projeto de lei sobre o qual nos debruçamos objetiva incluir no 

currículo das escolas de ensino médio integrantes do sistema estadual 
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de ensino conteúdos e atividades relativas à cidadania e ao papel 
do cidadão no trânsito. Tais conteúdos incluirão conhecimento sobre a 
legislação de trânsito (Código de Trânsito Brasileiro) e sobre a 
formação e o desenvolvimento de atividades e comportamentos 
seguros no trânsito. Prevê, ainda, ação conjunta da Secretaria de 
Estado da Educação e do Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN-MG -, em que a Secretaria elaborará, para orientação dos 
estabelecimentos de ensino, sugestão de conteúdo de formação de 
condutores de veículos, bem como providenciará a divulgação de 
textos e distribuição do material didático correspondente. 

A Comissão de Constituição e Justiça se deteve longamente sobre o 
assunto, atendo-se aos aspectos legais e constitucionais, não 
vislumbrando nenhum óbice à aprovação do projeto. 

A comissão de mérito teceu importantes comentários sobre a 
proposição, referindo-se à legislação pertinente ao assunto, qual seja, 
a Lei Federal n° 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, o Parecer do Conselho Nacional de Educação no 
15/98 e o Código de Trânsito Brasileiro, Lei no 9.503, de 1997. Nessa 
oportunidade, a questão do papel do cidadão no trânsito e o exercício 
de sua cidadania foi exaustivamente debatida. A fim de aperfeiçoar a 
proposição, foi apresentado o Substitutivo no 1, pois entendeu a 
Comissão de mérito que a ação educativa deve ser ampliada também 
ao ensino fundamental, não se atendo apenas ao ensino médio, como 
propôs a peça vestibular. Essa medida se alinha, também, ao que 
está proposto no Código de Trânsito Brasileiro. 

O Brasil figura, infelizmente, como um dos recordistas de acidente 
de trânsito. Segundo dados do Ministério dos Transportes, no ano de 
2000, mais de 6 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito só 
nas rodovias federais, vidas que poderiam ter sido salvas apenas com 
uma atitude: bom-senso à direção. Acabar com a violência no trânsito 
e poupar vidas é um objetivo que só se alcança através da educação 
do condutor, por meio da devida formação, ainda na fase escolar. 

O referido Ministério, preocupado com os tristes números, instituiu 
em 2/7/93; através da Portaria Ministerial n° 621 , o Programa de 
Redução de Acidentes no Trânsito - PARE. Sua base é o resgate da 
postura de cidadania no trânsito, utilizando-se de alternativas que 
mudem o comportamento dos indivíduos. São parceiros ideais, além 
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das autoridades constituídas, as instituições de ensino e educação, 
os meios de comunicação, os clubes de serviços, as associações de 
classes e de moradores, as organizações não governamentais e 
outras que possam, em conjunto, tornar-se pólos irradiadores do 
conceito de trânsito seguro, em função da preservação da vida. 

Trazendo o assunto para nossa esfera cotidiana, o carro não deve 
ser visto apenas como uma máquina. O trânsito é um espaço público 
que as pessoas têm de saber dividir e no qual possam conviver. A 
família, quando bem-estruturada, é um núcleo de desenvolvimento de 
valores e pode contribuir para a formação do futuro condutor. 

O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado brasileiro a implantar a 
obrigatoriedade do curso de formação de condutores antes mesmo de 
o novo Código de Trânsito Brasileiro passar a vigorar, o que reduziu o 
percentual de acidentes. Te mos notícias de que a Rede Sara h de 
hospitais está realizando um trabalho nas escolas públicas e 
particulares, nas cidades onde há os hospitais, destinada aos alunos 
do 3° ano do ensino médio, ou seja, aqueles que estão prestes a se 
tornarem motoristas. Estima-se que cerca de 30% dos 212 mil 
atendimentos daquele hospital em Salvador, por ano, sejam de 
tratamento e reabilitação de algum trauma gerado em acidente de 
trânsito. O custo do tratamento de reabilitação de pacientes 
tetraplégicos pode chegar a mais de R$50.000,00 por ano. Daí, 
inferimos a importância da educação no trânsito. 

Em se tratando de acidentes de trânsito, e sem querermos ser 
redundantes com os números apresentados pela comissão de mérito, 
lançamos mão aqui de algumas estatísticas: o trânsito é a 33 "causa 
mortis" no Brasil; 55% da ocupação dos leitos hospitalares se dá em 
decorrência de acidentes; no Brasil, são 45 mil mortes/ano (incluindo 
óbito após 24 horas do acidente, oficialmente são 26 mil mortes); 380 
mil feridos/ano; o Governo gasta em média R$ 14.000,00 com vítima 
não fatal de acidente de trânsito; a cada 22 minutos, morre uma 
pessoa em acidente de trânsito, a cada 7 minutos acontece um 
atropelamento; a cada 57 segundos acontece um acidente de trânsito; 
75% dos acidentes são causados pelo homem, 12% por problemas no 
veículo, 6% por deficiência nas vias e 7% por causas diversas. Se 
considerarmos "homem-veículo-via" como causa, são 93%; acidentes 
de trânsito são o segundo maior problema de saúde pública do País, 
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só perdendo para a desnutrição. 
O Estado de Minas Gerais ocupou, o 2° lugar no "ranking" nacional 

em número de acidentes nos anos de 1997 e 1998, e também o 2° 
lugar, no mesmo período, em número de vítimas fatais. A região 
metropolitana de Belo Horizonte, com uma taxa de 6,2 mortos por 1 O 
mil veículos, ocupa o 5° lugar no cenário nacional em número de 
acidentes em áreas urbanas. 

Ainda, segundo dados estatísticos oferecidos pela Polícia Rodoviária 
Federal , houve acréscimo, no período de 2001 -2002, de 6,15% no 
número de acidentes de trânsito, com 108.881 acidentes. Destaque-se 
que as vítimas, em sua maioria, têm entre 15 e 44 anos. Concluindo: o 
trânsito no Brasil mata mais do que as guerras, pois com o número de 
vítimas próximo de 50 mil pessoas, o Brasil perde, por ano em suas 
estradas, o equivalente a uma guerra do Vietnã. 

A nobre intenção do autor encontra ressonância no ordenamento 
jurídico vigente, pois o Código de Trânsito Brasileiro, prevê, no seu 
capítulo VI , arts. 74 e 76, que a educação para o trânsito é direito de 
todos e será promovida na pré-escola e nas escolas do 1°, 2° e 3° 
graus por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos 
e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas 
respectivas áreas de atuação. Como se verifica de plano, a legislação 
é determinante, mas não tem logrado êxito. 

Segundo dados orçamentários do Estado de Minas Gerais, no 
exercício de 2001 , a meta "campanha de segurança no trânsito" 
constava como subatividade específica. Estavam destinados 
R$50.000,00 para o seu cumprimento, mas nada foi executado. 

No exercício de 2002, foram consignados R$81 0.000,00, e 
executados R$272.000,00. 

Em 2003, na unidade orçamentária 2301 , que representa o DER-
MG, campanhas de segurança no trânsito não constam nem como 
meta; porém, felizmente, há, para o orçamento em curso, na unidade 
orçamentária 4.381 - Fundo Estadual de Desenvolvimento de 
Transportes - FUNTRANS - previsão de recursos, no total de 
R$19.900.000,00, para a realização de campanhas educativas, entre 
outras metas. 

Pelo exposto, não poderíamos deixar de acatar o projeto. Existe 
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prev1sao orçamentária, não só no orçamento estadual, mas 
também recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação para 
o Trânsito - FUNSET -, conforme previsto no parágrafo único do art. 
320 da lei que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. 

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

39/2003, no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente e relator - Djalma Diniz - Laudelino 

Augusto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 143/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em 
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 528/99, 
dispõe sobre o serviço disque-denúncia de agressões ao meio 
ambiente no Estado. 

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. 

Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente' e Recursos Naturais 
se manifestou pela aprovação da proposição com essas emendas e 
com as Emendas n°s 3 e 4, que apresentou. 

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 criar no Estado um 

serviço por meio do qual qualquer cidadão poderá apresentar 
denúncias de agressões ao meio ambiente para que, a partir disso, os 
órgãos competentes possam tomar as providências pertinentes para 
coibir esses atos negativos. É o povo participando diretamente da 
fiscalização. 

Já dispomos de uma extensa legislação que protege o meio 
ambiente e os cidadãos contra inúmeros casos de transgressão, 
porém falta ao povo um canal por meio do qual possa denunciar a 
irregularidade, de maneira fácil e acessível. O projeto em tela é 
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importante, pois vem, exatamente, preencher essa lacuna. 

A matéria apresenta uma repercussão financeira mínima, que 
consistirá apenas na criação do referido canal, que poderá ser, por 
exemplo, uma linha telefônica 0800, com os seus atedentes e 
operadores, e com ampla divulgação no Estado. Este serviço poderá, 
também, ser, de certa forma, dimensionado e disponibilizado de 
acordo com a capacidade financeira do Estado. 

Ao se elaborar a proposta orçamentária, esses pequenos custos 
serão contabilizados e harmonizados com as demais receitas e 
despesas. 

Entendemos, destarte, que a matéria não encontra óbice do ponto 
de vista orçamentário, nem contraria a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei Complementar Federal no 101 , de 4/5/2000. 

Assim, entendemos que a matéria é procedente, apresenta 
excelente relação custo-benefício, relevante alcance social e, 
proporcionalmente, despesas mínimas para os cofres públicos. 

Acolhemos as Emendas n° s 1 e 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça, visto que elas corrigem vícios de natureza jurídica. 

A Emenda no 1 suprime o art. 2° da proposição original , que tem por 
objeto autorizar o Estado a firmar convênio com os municípios, 
visando à instituição de uma polftica conjunta de apuração de 
denúncias; todavia, não há necessidade de lei para que o Estado 
possa assinar convênios e instrumentos congêneres. 

A Emenda no 2 altera o art. 5°, que autoriza o Executivo a abrir 
crédito suplementar no Orçamento do Estado para cobrir as despesas 
decorrentes da futura lei sem quantificação nem limitação de valor. De 
fato , o art. 167, inciso I, da Constituição do Estado veda o início de 
programa ou projeto não incluídos na lei orçamentária anual. 
Entendemos que o "quantum" é elemento essencial da autorização 
legislativa para abertura de crédito adicional. Essa emenda passa a 
estabelecer que o custeio do serviço será feito por meio de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no Orçamento do Estado, e por 
meio de recursos oriundos de convênios e acordos celebrados com 
entidades públicas e particulares. 

Finalmente, manifestamos nossa opinião favorável às Emendas no 3 
e 4, que têm o propósito de adequar o projeto original à melhor técnica 
legislativa sem prejudicar-lhe a essência. 
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Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 o turno, do 
Projeto de Lei n° 143/2003, com as Emendas n°s 1 e 2 , da Comissão 
de Constituição e Justiça, e com as Emendas n° 3 e 4, da Comissão 
de Meio Ambiente e Recursos Naturais. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Chico Simões -

José Henrique - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 337/2003 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Patrus, o Projeto de Lei no 
337/2003, ex-Projeto de Lei no 2.458/2002, dispõe sobre a certificação 
do queijo minas artesanal e dá outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com 
as Emendas no 1 e 2 que apresentou. A proposição vem, agora, a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 
102, IX, c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise estabelece que o queijo minas artesanal 

produzido em conformidade com a Lei n° 14.185, de 31 /1/2002, 
receberá um certificado de controle de origem e qualidade emitido 
pelo órgão fiscalizador, contendo as características específicas da 
região demarcada do Estado onde foi fabricado. Esse projeto cria as 
regiões demarcadas da serra da Canastra, da serra do Salitre e do 
Serro, com os respectivos municípios abrangidos, e prevê que o órgão 
competente poderá autorizar a criação de outras regiões demarcadas, 
bem como a inclusão de outros municípios naquelas três citadas 
acima, desde que sejam atendidas as condições que especifica. 
Estabelece, ainda, as penalidades pela utilização indevida da 
denominação queijo minas artesanal. 

Em nosso entendimento, os objetivos da proposição são louváveis e 
retratam a preocupação com o aprimoramento do setor de queijos 
artesanais, principalmente em regiões tradicionalmente produtoras em 
que milhares de famílias vivem exclusivamente dessa atividade. 
Entretanto, a análise mais detida da legislação vigente nos demonstra 
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que o tema em foco já se encontra regulado de maneira adequada. 
Dessa forma, o projeto não traz inovações para a política de produção 
de queijo minas artesanal. 

A Lei no 14.185, já citada, dispõe sobre o processo de produção do 
queijo minas artesanal e estabelece várias exigências para assegurar 
a qualidade do produto, como a fabricação com leite proveniente de 
rebanho sadio, o cadastramento do produtor e a certificação das 
condições de higiene de acordo com as normas recomendadas pelo 
Instituto Mineiro de Agropecuária- IMA -, entre outras. Com relação à 
procedência, a mesma lei determina que o queijo produzido em área 
demarcada deverá conter a indicação de sua região de origem. 

O Decreto no 42.465, de 5/6/2002, que regulamentou a Lei no 
14.185, define os procedimentos para a demarcação das 
microrregiões tradicionais produtoras de queijos artesanais e dos 
municípios que as compõem. Por solicitação de organizações 
representativas de produtores ao IMA, essas microrregiões serão 
identificadas em portarias específicas, após a realização de estudos 
que comprovem, entre outros aspectos, sua tradição histórica e 
cultural na atividade e as condições de clima e solos. Tais estudos 
serão desenvolvidos pela EMATER e pela EPAMIG. 

Até o momento, já foram devidamente estudadas e identificadas 
duas microrregiões produtoras de queijo minas artesanal: a do Serro e 
a de Araxá. A microrregião do Serro, identificada pela Portaria no 546, 
de 29/1 0/2002, é composta pelos Municípios de Alvorada de Minas, 
Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Materlândia, Rio Vermelho, 
Sabinópolis, Santo Antônio do ltambé, Serra Azul de Minas e Serro. A 
microrregião de Araxá, identificada pela Portaria no 594, de 10/6/2003, 
inclui os Municípios de Araxá, Campos Altos, Conquista, lbiá, 
Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Sacramento, Santa Juliana e Tapira. 
De acordo com informações obtidas na EMA TER, já estão avançados 
os estudos para demarcar as microrregiões da Canastra e da Serra do 
Salitre, que o projeto pretende criar. 

Com relação às penalidades pelo uso indevido da denominação 
queijo minas artesanal, enumeradas no art. 5° da proposição em tela, 
salientamos que a Lei n° 11 .812, de 1995, que dispõe sobre a 
inspeção e a fiscalização sanitárias de produtos de origem animal, já 
estabelece sanções mais amplas para as infrações cometidas na 
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produção e na comercialização do leite e de seus derivados, entre 
as quais se incluem a falsificação e a adulteração dos queijos 
artesanais. 

Verifica-se, portanto, que os principais objetivos do projeto de lei -
certificação de origem e qualidade, criação de regiões demarcadas e 
previsão de penalidades para infrações na produção do queijo minas 
artesanal - já estão incorporados em nossa legislação. A nosso ver, o 
procedimento adotado pelo Executivo para a identificação de origem, 
que envolve a participação dos produtores e o estudo dos aspectos 
naturais e culturais da região, é mais apropriado do que a demarcação 
por lei. Assim, não se justifica a edição de um novo diploma legal. 

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

337/2003. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Luiz Humberto, relator - Padre João. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 373/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em apreço 
dispõe sobre a condição de aprendiz para adolescente. 

A proposição é oriunda do Projeto de Lei n° 296/99, desarquivado 
em virtude de requerimento apresentado pelo autor. 

Também a requerimento do autor, vem o projeto a esta Comissão 
para receber parecer quanto ao mérito, tendo em vista a perda de 
prazo pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Fundamentação 
O projeto contém normas que disciplinam o trabalho do adolescente 

aprendiz. Dispõe sobre a obrigatoriedade de oferta de programa de 
formação profissional para os menores aprendizes, estabelecendo a 
necessidade de adequação às disposições do Estatuto da Criança e 
do Adolescente - ECA - e de aprovação do Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; profbe as atividades 
que coloquem em risco a saúde e o desenvolvimento do adolescente; 
fixa a jornada máxima de trabalho do aprendiz e responsabiliza a 
empresa contratante pelo pagamento de bolsa de aprendizagem e 
pelo acompanhamento da vida escolar do aprendiz . 
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O art. r , XXXIII , da Constituição da República, dispositivo de 

natureza proibitiva, disciplina o trabalho do menor, vedando o trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e 
qualquer trabalho a menores de dezesseis, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos. 

O trabalho de aprendizagem visa à qualificação do menor para o 
mercado de trabalho por meio de formação técnico-profissional. 

Além do disciplinamento constitucional, a matéria é regulada na 
Consolidação das Leis do Trabalho, no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei n° 8.069, de 1990), na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei no 9.394, de 1996) e ainda em convenções e 
recomendações internacionais aprovadas pelo Brasil. 

Devemos ainda frisar a existência da Lei n° 1 0.097, de 19/12/2000, a 
qual alterou o capítulo celetista que trata da aprendizagem, 
disciplinando detalhadamente a matéria e harmonizando seu conteúdo 
com o ordenamento jurídico anteriormente esparso e com as 
necessidades prementes da realidade brasileira. 

Constatamos, pois, pela legislação já existente, a justa preocupação 
com a formação profissional do adolescente efetivada pela 
aprendizagem. 

Frisamos ainda que este projeto não conflitua com o já existente e, 
reconhecendo a relevância da proposição, endossamos a iniciativa do 
autor. 

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

373/2003 no 1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
Marília Campos, Presidente e relator - Ana Maria Resende - André 

Quintão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 538/2003 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

O Projeto de Lei no 538/2003, de autoria da Deputada Ana Maria, 
visa a alterar a Lei no 11 .744, de 16/1/1995, que cria o Fundo Estadual 
de Desenvolvimento Rural- FUNDERUR - e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. Vem, agora, o 
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O FUNDERUR, criado pela Lei no 11 .744, de 1995, é um fundo 
rotativo, de natureza contábil e tem por finalidade fomentar o 
desenvolvimento agropecuário e apoiar as comunidades rurais no 
Estado. O projeto em análise visa a alterar os limites percentuais dos 
financiamentos a serem concedidos aos empreendimentos localizados 
nos vales do Jequitinhonha e Mucuri e na região Norte de Minas. 
Atualmente, esses valores estão limitados a 80% do total dos 
investimentos fixos e semifixos, a 70% do custeio do primeiro e do 
segundo anos e a 30% do capital circulante do tomador do 
empréstimo, no caso de pessoa jurídica. Com a alteração proposta, 
esses valores passam, respectivamente, para 90%, 80% e 40% nas 
regiões mencionadas. 

A nosso ver, trata-se de medida bastante louvável e oportuna. O 
Norte de Minas e os vales do Jequitinhonha e do Mucuri são, 
reconhecidamente, as regiões mais carentes do Estado e das mais 
pobres do País, e toda ação pública voltada para a melhoria das 
condições de vida daquelas localidades merece acolhimento. 

O FUNDERUR, criado por iniciativa governamental a partir das 
recomendações do relatório final do Seminário Legislativo "Minas 
Terra", promovido por esta Casa em 1994, é instrumento adequado 
para financiar as ações de desenvolvimento rural. São beneficiários do 
fundo os pequenos produtores e os agricultores familiares, bem como 
suas organizações associativas, cujos projetos de financiamento 
devem ser aprovados pelo Conselho Estadual de Política 
Agropecuária- CEPA-, criado pela Lei no 11.405, de 1994, que dispõe 
sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola. 

É importante ressaltar que, a exemplo de outros fundos estaduais, o 
FUNDERUR permaneceu, por um bom tempo, apenas como uma 
rubrica nos orçamentos anuais, praticamente sem execução 
financeira. Um dos motivos dessa situação foi a inoperância do CEPA, 
que não se reuniu uma vez sequer nos últimos quatro anos. São 
alvissareiras as notícias da atual administração de que o Conselho 
será prestigiado, como se depreende da instituição de Câmaras 
Técnicas para tratar de assuntos específicos, conforme previsto em 
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seu regulamento. 

Com relação ao tratamento especial que se pretende conferir aos 
investimentos realizados nos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e no 
Norte de Minas é importante ressaltar a existência de dois programas 
criados em passado recente no âmbito do FUNDERUR, de caráter 
emergencial. O primeiro, por meio do Decreto n° 39.867, de 1998, 
tinha a finalidade de promover a assistência financeira aos pequenos 
produtores rurais, e ainda grupos e associações de produtores rurais, 
afetados pela longa estiagem no Norte de Minas e nos vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri. O segundo programa, criado pelo Decreto 
no 41.911 , de 2001 , teve o nome de FUNDERUR-APOIAR e a mesma 
finalidade do primeiro. Além de revogar o programa anterior, não 
incluía a região do vale do Mucuri em sua área de abrangência e tinha 
prazo de inscrição com término previsto para setembro de 2002. 

Percebe-se, com esses fatos, que, apesar de a estiagem prolongada 
naquelas regiões não ser uma questão esporádica e de a 
preocupação dos governos com seus efeitos não ser recente, os 
resultados não foram os esperados. Para que se possibilite o convívio 
com as secas de forma sustentada, são necessárias ações 
permanentes, como as que se propõem e como as sugeridas pelo 
atual Governo Federal , que incluem a reativação da SUDENE. 

O aumento proposto de 1 O% nos limites de financiamento agrícola 
significa, em outras palavras, a redução da contrapartida que se exige 
dos tomadores de empréstimos do FUNDERUR. Para os agricultores 
do Norte de Minas e dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, a 
medida cria condições extremamente favoráveis para o investimento 
numa atividade - a agropecuária - que é o esteio da economia 
regional. Significa, em última análise, a possibilidade de geração de 
emprego e renda no campo, de forma sustentada, e a retomada do 
processo de desenvolvimento daquelas regiões. 

Apesar de meritório, entendemos que o benefício a ser concedido às 
pessoas jurídicas, por meio do aumento do limite de financiamento 
previsto na alínea "c" do inciso I do art. 7°, de 30% para 40% do 
capital circulante do tomador, não deve ser acolhido, exceto para as 
cooperativas e associações de produtores. A nosso ver, as empresas 
localizadas naquela região já usufruem outros incentivos de natureza 
tributária e creditícia, e seria mais justo conferir tratamento 

.....___---0 ------' 



466 
diferenciado apenas aos pequenos produtores e agricultores 
familiares e suas formas associativas. Por esse motivo, e também 
para aprimorar a técnica legislativa da proposição original , sugerimos 
o Substitutivo n° 1, que apresentamos ao final deste parecer. 

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

538/2003, no 1 o turno, na forma do seguinte Substitutivo. 
SUBSTITUTIVO No 1 

Acrescenta parágrafo único ao art. 7° da Lei no 11.744, de 16 de 
janeiro de 1995, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural 
- FUNDERUR. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 7° da Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, passa a 

vigorar com o seguinte parágrafo único: 
"Art. 7° - ............. ......... .. ........... .... .... ................. . 
Parágrafo único - Nos financiamentos a serem realizados na região 

Norte de Minas e nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri os valores 
previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I serão respectivamente de 
90% (noventa por cento) e 80% (oitenta por cento) e, na alínea "c" do 
mesmo inciso, de 40% (quarenta por cento) para as cooperativas e 
associações de produtores." 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Padre João, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 667/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a criação do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na 
Região do Triângulo Mineiro. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1°/5/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Polftica 
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, para receber parecer. 

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
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constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 24/6/2003, 
solicitando fosse a proposição baixada em diligência aos titulares das 
Secretarias de Estado da Fazenda e de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento para que se manifestassem sobre a viabilidade técnica 
da proposição. 

Transcorrido o prazo de suspensão da tramitação do projeto, 
previsto no art. 301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, 
embora, até o momento, não nos tenha chegado o resultado da 
referida diligência. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame tem por finalidade a criação de um pólo 

de desenvolvimento de fruticultura na região do Triângulo. Almeja-se 
com as medidas que a proposição estabelece, direcionar o 
crescimento socioeconômico de determinada área do Estado. No art. 
4°, prevê-se a concessão de incentivos e benefícios fiscais para 
produtores rurais, indústrias de beneficiamento, empresas de 
comércio e instituições instaladas na região que efetivamente se 
integrem nos objetivos constantes no art. 2°. Ressalte-se que os 
benefícios de natureza tributária não foram detalhados, bem como os 
municípios que compõem, para os efeitos da lei , a região do 
Triângulo. 

Ao estabelecer tais medidas, a proposição ofende a ordem jurídico-
constitucional. Com efeito, interfere-se nas ações do Executivo e no 
planejamento estadual , afrontando os arts. 153 e 154 da Constituição 
mineira, que estabelecem a iniciativa privativa do Governador do 
Estado para a legislação referente a planejamento e orçamento, uma 
vez que diretrizes, objetivos e metas da administração pública devem 
estar previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental, em 
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Por 
outro lado, afronta-se o art. 161 , I, da Constituição Estadual, segundo 
o qual não se pode iniciar programa nem projeto não incluído na lei 
orçamentária anual , e este é exatamente o intento do projeto de lei em 
epígrafe. 

Observe-se, ainda, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que 
tange à despesa pública, impõe rigorosos contornos a serem 
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observados pelo legislador. Seu art. 16 estabelece que "a criação, 
expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 
nos dois subseqüentes" e que devem estar claras as premissas e a 
metodologia de cálculo utilizadas. Obriga, também, que a despesa 
pretendida seja objeto de dotação específica e suficiente, ou 
abrangida por crédito genérico, com previsão na lei orçamentária 
anual, de maneira a não ultrapassar os limites estabelecidos para o 
exercício; determina, enfim, sua absoluta conformidade com as 
diretrizes, as prioridades, as metas e os objetivos previstos no Plano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

No caso de despesas obrigatórias de caráter continuado, é 
necessária a comprovação de que a despesa criada ou aumentada 
não afeta as metas de resultados fiscais previstas no anexo a que se 
refere o § 1 o do art. 4 o da citada lei complementar, devendo seus 
efeitos financeiros , nos períodos seguintes, ser compensados pelo 
aumento permanente da receita ou pela redução permanente da 
despesa. 

Quanto aos benefícios fiscais propostos pelo art. 4° do projeto, 
assinale-se que a lei que os concede deve fazê-lo de modo expresso 
e determinado, estabelecendo os valores das alíquotas e as demais 
condições. A forma proposta deixa supor que os benefícios poderão 
ser concedidos por decreto, o que viola o princípio da reserva legal e o 
§ 6° do art. 150 da Constituição Federal, reproduzido a seguir: 

"Art. 150- ................... ..... .......... ..... ...... ......... ... ....... . . 
§ 6° - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante 
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente 
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2°, XII , 
'g"'. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 667/2003. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
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Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator- Leonídio 

Bouças - Leonardo Moreira - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 743/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei no 743/2003, de autoria do Deputado Gilberto 
Abramo, "dispõe sobre a destinação preferencial dos apartamentos 
térreos nos edifícios construídos pelos programas de habitação do 
Estado". 

Analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto 
recebeu parecer favorável e vem agora a esta Comissão, para receber 
parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
O projeto em análise objetiva melhorar as condições de moradia dos 

idosos que venham a residir em edifícios construídos pelo Estado, por 
força de programas habitacionais. 

Entende-se por idosos aqueles que tenham mais de 65 anos de 
idade. A regra vale também para aqueles que comprovem ter essas 
mesmas pessoas sob sua guarda. Os referidos editrcios deverão, 
sempre que possível, ser dotados de rampa de acesso para usuários 
de cadeiras de rodas. 

Essa é a síntese da proposição. 
A Constituição brasileira é eloqüente e ampla ao declarar direitos de 

grupos hipossuficientes e instrumentalizar sua materialização. É um 
vasto painel em que se incluem regras de proteção e inserção social 
destinadas ao idoso. 

Os idosos, considerados hipossuficientes, merecem tutela especial 
para que se cumpra a lei fundamental de igualdade perante a lei. 

A preocupação do constituinte e dos legisladores se apresenta não 
só mediante regras e princípios abstratos, mas também mediante uma 
formulação que induz à concretização da norma constitucional na 
sociedade. 

No art. 230, a Constituição Federal estatui que à família, à 
sociedade e ao Estado é atribuído o dever de amparar as pessoas 
idosas. O texto da Constituição prevê, também no art. 227, § 2°, c/c o 
art. 244, que lei disporá sobre normas de construção e adaptação dos 
logradouros e dos edifícios de uso público. 
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Ainda no âmbito federal temos a Lei no 8.842, de 4/1/94, que 

define a política nacional do idoso, estabelecendo no art. 1 O, V, o 
dever de o poder público efetuar a diminuição de barreiras 
arquitetônicas e urbanas ao acesso do idoso. 

Essa regra é repetida na Lei n° 12.666, de 4/11 /97. Também a 
Constituição Estadual, em seu art. 225, afirma que ao Estado cumpre 
assegurar o amparo ao idoso e o respeito à sua dignidade e a seu 
bem-estar. 

Assim, acreditamos que o projeto em apreço vem enriquecer o rol de 
atitudes que visam à proteção do idoso, sendo de largo alcance social. 
Prima também pela liberdade e pelo princípio da razoabilidade, um 
vez que não é uma norma obrigatória, mas apenas preferencial. O 
idoso ou o seu representante pode recusá-la, se assim o desejar. 
Protege-se, dessa forma, a possibilidade de escolha, o que é da 
essência do ser humano. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 743, no 1° 

turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
Marília Campos, Presidente e relatora - Ana Maria Resende - André 

Quintão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 767/2003 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei no 
767/2003 cria o Programa 1° Crédito para a Juventude Rural do 
Estado e dá outras providências. 

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. A proposição vem, agora, 
a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos 
do art.1 02, VIII , c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela propõe uma ação de governo que vise a criar 

oportunidades de ocupação para os jovens da área rural. Por meio do 
Programa 1 o Crédito para a Juventude Rural do Estado, prevê a 
disponibilização de financiamentos a esse público nas modalidades 
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A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, 
em que ajusta a idéia central do projeto à forma de uma política de 
incentivo à juventude rural , corrigindo os vícios de iniciativa legislativa 
contidos no texto original. Com foco nesse substitutivo, passamos a 
discutir a questão de mérito. 

A questão fundiária e a falta de oportunidades de ocupação da 
população rural, aliadas a todo o cenário sócioeconômico do País, têm 
estimulado ao longo das últimas décadas o êxodo da juventude do 
campo para as aglomerações urbanas, em busca de oportunidades de 
estudo e trabalho. Por exigir um reaprendizado profundo do modo de 
vida e adaptação às novas situações de convivência urbana, esse 
movimento demográfico é caro e difícil para quem o adota. Além dos 
prejuízos pessoais, essa tendência vem alterando profundamente as 
feições do meio rural mineiro, além de impor perdas de conhecimento 
tradicional e esvaziamento do campo. 

A preocupação com o primeiro emprego é generalizada em todo o 
País e tem sido motivo de vários programas de governo, nas esferas 
estadual e federal. No campo, o estímulo à ocupação deve estar 
sintonizada com o ambiente rural. Lá, o empreendorismo é 
fundamental , pois as oportunidades de emprego são escassas e a 
geração de riquezas se faz pela iniciativa de produção agrícola ou de 
agregação de valor aos produtos regionais. 

O substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, propõe, nesse 
sentido, uma série de diretrizes para programas de governo coerentes 
com as necessidades do jovem rural e abre caminho para o estimulo à 
capacidade empreendedora e associativa do jovem ruralista e para a 
permanência no seu local de origem. Ademais, valoriza as atividades 
que esse jovem conhece e para as quais está adaptado, o que, com 
certeza, aumenta suas chances de sucesso. 

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

767/2003 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Padre João, relator - Luiz Humberto . 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 889/2003 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto em análise dispõe 
sobre as parcerias público-privadas e dá outras providências. 

Foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Agora 
vem a esta Comissão para receber parecer nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em epígrafe visa disciplinar e fomentar a colaboração da 

iniciativa privada com o poder público estadual na realização de ações 
de interesse público. Tal medida é fundamental neste momento de 
escassez de recursos orçamentários e necessidade de projetos 
setoriais estruturadores, como propõe o novo planejamento 
governamental contido no PMDI e no PPAG encaminhados a esta 
Casa. 

Para que tal objetivo se concretize, é necessária a instituição de 
arcabouço jurídico apto a promover tais parcerias. Vários países 
modernos têm implementado novas formas de parceria com a 
iniciativa privada. O Governo do Estado de Minas inova nesta 
iniciativa em nosso País, a qual será seguida pelo próprio Governo 
Federal , que possui projeto com o mesmo conteúdo, qual seja o de 
dar impulso a um modelo mundialmente útil para a expansão de 
investimentos em meio à crise fiscal. 

Nosso Governo pretende, com o projeto sob comento, reduzir os 
custos de obras públicas, garantindo que somente serão iniciadas 
com recursos assegurados para a total execução dos serviços, que 
serão depositados em fundo especial, rompendo o tradicional 
superfaturamento de obras, em decorrência do atraso de pagamentos. 
Segundo levantamento da Secretaria da Fazenda, o Estado deve 
quase R$4.000.000.000,00 a seus fornecedores, desde a 
administração passada. 

A Comissão que nos precedeu realizou ampla análise dos prindpios 
legais que regem tal iniciativa. Para que o intuito seja alcançado por 
meio de "lei clara, precisa e de fácil entendimento para os 
destinatários", apresentou o Substitutivo n° 1, que organizou a matéria 
segundo a boa técnica legislativa. Retirou da proposta a cobrança de 
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tarifa do usuário na hipótese de inadimplemento do Estado, que 
feria o princípio da segurança jurídica, que norteia a relação do 
cidadão com o Estado e a empresa contratada. Acrescentou definição 
mais clara de parceria público-privada, distinta dos demais contratos 
que a administração pública celebra. Incluiu, entre as matérias que 
não podem ser objeto de delegação mediante contratos de parceria 
público-privada, competências que envolvam o poder de polícia e a 
atividade judicial do Estado. Fez menção expressa à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (§ 3° do art. 15 do substitutivo), assegurando maior 
participação do Poder Legislativo na organização da parceria público-
privada. Incluiu as áreas de ciência, pesquisa e tecnologia nas 
atividades passíveis de parcerias público-privadas. 

A parceria público-privada - PPP - é definida como o contrato de 
colaboração entre o Estado e o particular por meio do qual o ente 
privado participa da implantação e do desenvolvimento de obra, 
serviço ou empreendimento público, bem como da exploração e da 
gestão das atividades dele decorrentes, cabendo-lhe contribuir com 
recursos financeiros, materiais e humanos e sendo remunerado 
segundo seu desempenho nas atividades contratadas. Podem 
também fazer parte das PPPs os órgãos e entidades da administração 
direta ou indireta do Estado, que junto com o ente privado celebrarão 
contrato. 

Conforme o art. 5° do Substitutivo n° 1, poderão ser objeto de PPP: 
a prestação de serviços públicos; 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; a instalação, a manutenção e a 
gestão de bens e equipamentos integrantes de infra-estrutura 
destinada a utilização pública; a implantação e a gestão de 
empreendimento público, incluída a administração de recursos 
humanos, materiais e financeiros; a exploração de bem público; 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. Essas atividades poderão ser 
desenvolvidas nas áreas de educação, saúde e assistência social; 
transportes públicos, saneamento básico; segurança, sistema 
penitenciário, defesa e justiça; ciência, pesquisa e tecnologia e outras 
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áreas públicas de interesse social ou econômico. 

O projeto institui o Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, 
que exporá os objetivos e ações de governo nesse setor e será 
editado pelo Governador do Estado, mediante decreto, após 
aprovação pelo Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas, 
criado no art.19. 

Além disso, estabelece os requisitos que os projetos de PPP 
deverão conter, bem como seus instrumentos e obrigações (arts.1 O a 
14). A forma de remuneração se dará por meio de tarifas, recursos do 
Tesouro, cessão de créditos estaduais, transferência de bens móveis 
e imóveis, títulos da dívida pública, cessão de direito de exploração 
comercial , como marcas, patentes, bancos de dados, além de outras 
receitas alternativas. Estabelece ainda mecanismos de proteção dos 
créditos contratados (arts.16 e 17), entre outros dispositivos. 

A parceria público-privada está também em estudo no Governo 
Federal. O Ministério do Planejamento estima a obtenção de recursos 
da ordem de R$30.000.000.000,00 anuais, de empresas privadas, 
para a execução de obras, mediante concessões, com vistas à 
operação dos projetos patrocinados. Existe uma expectativa muito 
grande do Governo Federal em incrementar o Programa Nacional de 
Concessão de Rodovias, visando duplicar a Rodovia BR-1 01 , que liga 
o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul; a rodovia Régis 
Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, e a Rodovia Fernão Dias, 
entre São Paulo e Belo Horizonte. Pretende ainda o Governo Federal , 
através da PPP federal , concluir a Ferrovia Transnordestina e a 
modernização dos portos de Sepetiba e Santos. Também no setor de 
energia, está sendo estudada a possibilidade de incluir na PPP a 
construção da hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no Pará, que 
custaria em torno de US$6.000.000.000,00. 

Na visão do Governo Federal, os investimentos em infra-estrutura 
serão fundamentais para a retomada do crescimento, e para isso 
seriam necessários cerca de R$60.000.000.000,00. Desses recursos, 
metade o Governo Federal pretende obter por meio da PPP. Ao todo, 
o Ministério dos Transportes identificou 14 projetos que poderão ser 
viabil izados por meio das PPPs. Esses projetos se referem aos 
corredores de exportação, envolvendo combinações de rodovias , 
ferrovias , hidrovias e portos. 
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Outro exemplo de parceria bem sucedida é a construção da vila 

que receberá os atletas dos Jogos Pan-Americanos de 2007, na 
cidade do Rio de Janeiro, onde a construtora despenderá 
R$150.000.000,00 para a realização da obra, recebendo, em troca, o 
direito de exploração do local, após o término da competição. 

Em Minas Gerais são inúmeras as obras que poderiam ser 
realizadas pelas PPPs. O DER-MG realizou um estudo em julho de 
1997, visando à implantação do Programa de Concessão de Rodovias 
de Minas Gerais, envolvendo a recuperação, construção, ampliação, 
manutenção e operação de 2.500km, sendo 420km de rodovias 
estaduais e 2.080km de rodovias federais delegadas. 

O DER-MG apresenta, em seu "site" na Internet detalhes do 
Programa de Concessão de Rodovias, que, apesar de ter sido feito há 
seis anos, está muito próximo da nossa realidade e servirá de ponto 
de partida para a elaboração do novo plano, quando o Programa de 
Parceria Público-Privada estiver em vigor no Estado. Transcrevemos 
adiante o mapa* das rodovias a serem concedidas no Estado, a 
relação dos corredores, lotes e extensões, o quadro de tarifas para 
cobrança de pedágio e os investimentos necessários para a 
realização de cada obra. 

Relação dos corredores/lotes e extensões 
O quadro abaixo apresenta a relação dos lotes e as respectivas 

extensões. 
• - O referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 9.1 0.2003. 
Quadro de tarifas 

A tarifa básica (data-base de julho de 1997) é de R$0,03 por 
quilômetro de pista simples e R$0,04 por quilômetro de pista dupla. 
Os multiplicadores da tarifa para cada categoria de veículo são 
apresentados no quadro abaixo. 
•- O Quadro dos Multiplicadores de Tarifas foi publicado na edição 

do "Diário do Legislativo" de 9.1 0.2003. 
OBS.: (*) A rodagem traseira com pneus do tipo "single" ou 

"supersingle" é equivalente à dupla, para os fins da estrutura tarifária. 
Investimentos 
Os investimentos previstos do Programa de Concessão de Rodovias 

constituem-se basicamente em: 
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melhoramento e ampliação de capacidade (inclusive obras de 
segurança e eliminação de pontos críticos); 

serviços de operação (arrecadação de pedágio, balanças, inspeção 
de trânsito e comunicação com o usuário); 

serviços de administração. 
Os valores estimados para cada lote são os que se seguem: 
* - O Quadro dos valores estimados foi publicado na edição do 

"Diário do Legislativo" de 9 .1 0.2003. 
Objetivando retirar do projeto a previsão do responsável pelo 

licenciamento ambiental, quando este for necessário para realização 
de uma obra, apresentamos a Emenda no 1 ao substitutivo, no final 
deste parecer. Esta Comissão entende que uma regra definindo o 
Estado como responsável e o particular, quando expresso em 
contrato, é desnecessária, visto que o contrato pode prever as duas 
hipóteses, tanto a do poder público quanto a do particular. Além disso, 
a fixação dessa regra implica que o Estado sempre assumirá a 
responsabilidade da compensação ambiental , quando esta for exigida, 
e o mais acertado, a nosso ver, é a definição desse responsável pelo 
contrato, caso a caso. 

Acatando sugestão de emenda do Deputado Gil Pereira, esta 
Comissão apresenta a Emenda no 2 , ao final desse parecer, para 
possibilitar ao contratado compensar o valor do débito de 
responsabilidade do Estado, no caso de inadimplemento da obrigação 
pecuniária de sua responsabilidade, com o valor oriundo de ganhos 
econom1cos decorrentes da modernização, expansão ou 
racionalização da atividade desenvolvida pelo contratado ou da 
repactuação das condições de financiamento, a ser compartilhado 
com o contratante, no caso o Estado. 

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

889/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir 
apresentadas. 

EMENDA No 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1 
Suprima-se o § 2° do art. 14 do Substitutivo n° 1 . 
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EMENDA N° 2 AO SUBSTITUTIVO N° 1 
Acrescente-se ao art. 17 o seguinte inciso 111 : 
"Art. 17- ... 
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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.". 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente e relator - Djalma Diniz - Gil Pereira -

Laudelino Augusto (voto contrário) . 
* -O mapa citado pode ser visualizado no "site" www.der.mg.gov.br. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 7/10/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Leonídio Bouças, notificando o falecimento da Sra. 
Geralda Pena Farnese, ocorrido em 2/10/2003, em Uberlândia. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Jr. , notificando o falecimento da 
Sra. Laura Maria dos Santos, ocorrido em 25/9/2003, em Unhares, 
ES. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 848 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 8/10/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Luiz 

Fernando Faria 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - 28 Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nos 1 .152 a 1 .162/2003 - Projeto de 
Resolução n° 1.163/2003 - Requerimentos n°s 1.581 a 1.598/2003 -
Requerimentos da Comissão de Defesa do Consumidor, dos 
Deputados lvair Nogueira, Miguel Martini (2) , Adalclever Lopes, 
Antônio Júlio, Rogério Correia e outros (6) e Mauri Torres, das 
Comissões Especiais da Expansão do Metrô (2) e da Cafeicultura 
Mineira (2) e das Comissões de Saúde e de Administração Pública -
Proposição Não Recebida: Requerimento do Deputado Antônio 
Andrade. - Comunicações: Comunicações das Comissões de Política 
Agropecuária, de Segurança Pública e de Transporte e dos 
Deputados Domingos Sávio e Wanderley Ávila - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Ermano Batista, Carlos Pimenta, José 
Milton, André Quintão e Alencar da Silveira Jr. - 28 Parte (Ordem do 
Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho 
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Mauri Torres, 
Miguel Martini (2) e Adalclever Lopes; deferimento - Requerimento da 
Deputada Jô Moraes; aprovação - Votação de Requerimentos: 
Requerimentos das Comissões Especiais da Expansão do Metrô e da 
Cafeicultura Mineira {2) , das Comissões de Saúde e de Administração 
Pública, da Comissão Especial da Expansão do Metrô e dos 
Deputados Antônio Júlio e Rogério Correia e outros {6) ; aprovação -
Requerimento no 808/2003; aprovação; votação da Subemenda n° 1 à 
Emenda no 1; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 1 -
Requerimento n° 814/2003; aprovação - Requerimento n° 819/2003; 
aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento no 820/2003; 
aprovação - Requerimento no 833/2003; aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1 - Requerimento no 852/2003; aprovação - Questão de 
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ordem- Inexistência de quórum para votação- 2a Fase: Discussão 
e Votação de Proposições: Chamada para verificação de quórum; 
existência de número regimental para votação - Prosseguimento da 
votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 94/2003; renovação da 
votação do Substitutivo n° 2; aprovação; verificação de votação; 
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; renovação 
da votação do Substitutivo n° 2; aprovação; prejudicialidade do 
Substitutivo no 1 - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
101 /2003; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; verificação 
de votação; ratificação da aprovação; votação das Emendas nos 1 e 2 ; 
aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 631 /2003; 
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação -
Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 633/2003; aprovação; 
verificação de votação; ratificação da aprovação; declaração de voto-
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 637/2003; votação do 
Substitutivo n° 2; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 1 -
Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 693/2003; votação do 
projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de votação; ratificação 
da aprovação; votação da Emenda no 2 ; aprovação - Votação, em 1 o 

turno, do Projeto de Lei no 697/2003; aprovação; verificação de 
votação; ratificação da aprovação - Votação, em 2° turno, do Projeto 
de Lei n° 75/2003; aprovação; verificação de votação; ratificação da 
aprovação - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem 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 - Durval Ângelo - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira- 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 
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Carneiro - 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 -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Alo i se) - Às 14h 15min, 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. 

18 Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
28 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 .152/2003 
Cria o Calendário Turístico de Minas Gerais, o Questionário de 

Qualificação de Evento - QQE - o Certificado de Registro de Evento -
CRE - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Calendário Turístico Oficial do Estado de 

Minas Gerais, que terá a finalidade de registrar e divulgar os principais 
eventos no Estado. 

Art. 2° - Ficam criados, para o registro tratado no artigo anterior, o 
Questionário de Qualificação de Evento - QQE - e o Certificado de 
Registro de Evento - CRE. 

§ 1 o - O Questionário de Qualificação de Evento - QQE - é o 
documento preenchido pelos promotores de eventos e entidades, 
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públicas ou privadas, interessadas em integrar o Calendário 
Turístico do Estado de Minas Gerais. 

§ 2° - O Questionário de Qualificação de Evento - QQE - será 
acompanhado de requerimento-padrão dirigido ao Secretário de 
Estado do Turismo, até o dia 31 de julho do ano anterior ao evento. 

§ 3° - O QQE solicitará descrição do evento, sua natureza, sua 
história e tradição, número aproximado de participantes, 
características marcantes, área de abrangência, duração e indicação 
da estrutura hospedeira gastronômica existente e das vias de acesso 
ao local. 

§ 4° - O CRE é o diploma que a entidade requerente receberá da 
Secretaria de Turismo, em trinta dias, no caso de deferimento do 
pedido de registro de evento , habilitando-o, desta forma, a ser 
incluído no Calendário Turístico Oficial do Estado de Minas Gerais. 

§ 5° - O encaminhamento de fotografias, por meio de correio postal 
ou eletrônico, é recomendado para instrução do requerimento para 
obtenção do CRE e essencial no auxílio à divulgação do evento. 

Art. 3° - O CRE é condição básica e indispensável para que a 
promotoria do evento possa, observados os requisitos legais, habilitar-
se ao apoio financeiro ou logístico por parte do poder público estadual. 

Art. 4° - Os formulários previstos nesta lei deverão estar disponíveis 
para preenchimento e encaminhamento, pela ' Internet, juntamente 
com informações atualizadas sobre os acontecimentos turísticos em 
curso e sobre eventuais programas institucionais de interesse na área 
de turismo no Estado 

Art. 5° - As páginas em meio eletrônico de todos os órgãos e 
entidades do poder público estadual serão comunicadas da criação 
desse novo serviço, sendo convidadas a auxiliar na divulgação e na 
criação de "links" de acesso para os usuários visitantes. 

Art. 6° - As Prefeituras Municipais e as Câmaras Municipais serão 
convidadas a participar da consolidação desse serviço, recebendo 
comunicados periódicos eletrônicos com notícias na área do turismo e 
orientação para ampla divulgação junto às manifestações culturais 
locais. 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta 
dias a contar de sua publicação, indicando a entidade pública que 
ficará encarregada de fazer cumprir esta lei . 
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Parágrafo único - A entidade a que se refere o "caput'' deste 

artigo deverá manter atualizado catálogo de endereços eletrônicos de 
entidades públicas e privadas sobre eventos turísticos no Estado. 

Art. 8° - O poder público poderá firmar parcerias com a iniciativa 
privada para execução desta lei , sendo vedado o repasse de recursos 
financeiros que não sejam licitados na forma da lei federal sobre 
licitações. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003. 
Biel Rocha 
Justificação: Esta proposta merece atenção especial dos Deputados 

e de toda a sociedade: primeiro, porque cria inovadora participação 
direta do cidadão e das manifestações culturais populares na 
definição do Calendário Turístico do Estado de Minas Gerais; 
segundo, porque indica sugestões de procedimentos que nada 
oneram o Estado, não representando despesa significativa nem 
contratação de servidores, já que são centrados em procedimentos na 
área de manutenção e atualização de páginas eletrônicas hospedadas 
na Internet; terceiro, porque o projeto valoriza o papel das Prefeituras 
e das Câmaras, pois lhes abre a possibilidade de auxiliar, de maneira 
preciosa, na divulgação das diversas manifestações culturais locais 
que ocorrem pelo interior do Estado, muitas vezes longe dos grandes 
centros, as quais representam verdadeiros fenômenos culturais dignos 
de registro e divulgação. 

Nossa proposta não depende de recursos orçamentários, já que 
praticamente todos os órgãos já dispõem de páginas instaladas na 
Internet. Nossa sugestão, na verdade, é que o poder público 
represente um agente catalizador e centralizador das demandas, 
comparecendo especialmente com apoio logístico. 

Chamamos, ainda, as Câmaras, as Prefeituras e todos os órgãos 
que tenham páginas instaladas na Internet, assim como as empresas 
da área de turismo, a nelas abrir um pequeno espaço para colocação 
de um "link" que leve à nova página de turismo que ora sugerimos. 

E, num convite à reflexão, adentramos aqui o inovador campo da 
democracia eletrônica, tendência irreversível e cada vez mais 
consolidada como meio de comunicação e participação no mundo 
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moderno. 

Com um simples clique, o mundo inteiro pode ser informado do 
nosso Calendário Turístico, servindo de verdadeiro fomento à indústria 
do turismo no Estado, com investimento financeiro insignificante do 
poder público. 

Assim, nosso projeto representa uma sugestão concreta de 
incremento de nosso turismo, mostrando que, mesmo sem dinheiro, 
mas com criatividade, é possível abrir para o mundo a riqueza cultural 
e turística do Estado de Minas Gerais. 

- 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 No 1 .153/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caratinga 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 

Caratinga imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais 
constituído por terreno com área de 14.1 06,38m2 (quatorze mil, cento 
e seis metros quadrados e trinta e oito centímetros), situado na Rua 
João Horácio Alves, s/n, no Bairro Anápolis , no Município de 
Caratinga, com a seguinte descrição das divisas e confrontações: 
frente, medindo 117,70m (cento e dezessete metros e setenta 
centímetros), confrontando com a Rua João Horácio Alves; flanco 
direito, medindo 115,38m (cento e quinze metros e trinta e oito 
centímetros), confrontando com a Rua Hélio de Souza Fernandes; 
flanco esquerdo, medindo 110,40m (cento e dez metros e quarenta 
centímetros}, confrontando com o Hospital Nossa Senhora 
Auxiliadora; fundo, medindo 141 ,36m (cento e quarenta e um metros e 
trinta e seis centímetros), confrontando com a Escola Estadual José 
Augusto Ferreira, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Caratinga. 

Art. 2° - A finalidade da doação autorizada por esta lei é a 
implantação, pela Prefeitura Municipal de Caratinga, de loteamento 
com infra-estrutura para abrigar as famílias que tiveram suas moradias 
destruídas pelas enchentes ocorridas no município em janeiro de 
2003 . 
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Art. 3° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 

Estado, no caso de ser desvirtuada a destinação a que se refere o art . 
20. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2003. 
Chico Simões 
Justificação: Em janeiro de 2003, inúmeras famílias da cidade de 

Caratinga tiveram suas moradias completamente destruídas pelas 
águas, durante as enchentes que assolaram o município. Enquanto foi 
possível, a Prefeitura de Caratinga abrigou essas famílias no ginásio 
poliesportivo local; no entanto, encontrou-se impossibilitada de 
solucionar o problema daqueles que perderam suas casas, devido ao 
grande investimento realizado na recuperação da infra-estrutura da 
cidade, também bastante prejudicada pelas chuvas. 

Parte dos desabrigados, exatas 74 famílias, sem condições de se 
instalarem em local adequado, ocuparam parte do terreno pertencente 
à Escola Estadual José Augusto Ferreira, sem a mínima infra-
estrutura necessária para moradia (água, luz, esgotamento sanitário). 
O acampamento está distante aproximadamente 120 metros do prédio 
da Escola e não afeta nem mesmo perturba o dia-a-dia letivo, até 
porque há crianças acampadas que estudam na mesma escola. 

Criou-se, assim, um grave problema social. Ciente de sua 
responsabilidade perante a comunidade, a Prefeitura de Caratinga 
assumiu o compromisso, após ser realizada a doação do referido 
terreno ao município, de lotear a área e dotá-la da infra-estrutura 
imprescindível para que os eventuais moradores tenham um mínimo 
de conforto necessário e possam, assim, exercer plenamente a sua 
cidadania. Ao mesmo tempo, os possíveis moradores também se 
comprometeram em participar, em regime de mutirão, da construção 
da infra-estrutura, esperando que, em breve, o acampamento possa 
ser transformado em um conjunto habitacional. 

Sendo assim, torna-se de extrema necessidade a aprovação deste 
projeto de lei que prevê a doação por parte do Estado da referida 
área, que não tem nenhuma utilização social. Só assim essas famílias 
poderão voltar a usufruir o direito de cidadania. 

Dada a importância social da matéria tratada por este projeto de lei , 
solicitamos a sua urgente aprovação e aproveitamos para informar 
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que estamos encaminhando, paralelamente, discussões junto aos 
órgãos do Estado, solicitando a retirada do pedido de reintegração de 
posse da área em questão. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .154/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Imaculada Conceição, 

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

Conceição, com sede no Municfpio 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, outubro de 2003. 
Domingos Sávio 
Justificação: A Associação Imaculada Conceição, com sede no 

Município de Divinópolis é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem 
como finalidade precípua promover a construção da cidadania em 
todos os níveis, visando o atendimento a todas as necessidades 
inerentes do ser humano. 

Também pugna pelo atendimento às famílias com ações que 
possibilitem as melhorias das condições gerais de subsistência, 
elevando o padrão de qualidade de vida. Para atender as 
necessidades emergenciais desenvolve ações como distribuição de 
alimentos, medicamentos e vestuário; procura criar condições para 
interação das pessoas dentro dos princípios morais e éticos visando o 
bem comum e combater a fome e a pobreza por meio do incentivo e 
apoio às pessoas e aos grupos na geração de rendas e atividades 
produtivas. 

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 sua declaração de utilidade pública 
estadual. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
desta proposição . 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .155/2003 
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Bom 

Sucesso, com sede no Município de Bom Sucesso. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de 

Paulo de Bom Sucesso, com sede no Município de Bom Sucesso. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, outubro de 2003. 
Domingos Sávio 
Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo de Bom Sucesso, com 

sede no Município de Bom Sucesso, é uma entidade civil de direito 
privado, filantrópica, caritativa e de assistência social sem fins 
lucrativos. Tem por finalidade precípua a prática da caridade cristã por 
meio da assistência social e promoção humana. 

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 sua declaração de utilidade pública 
estadual. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
dessa proposição. 

- 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° 1.156/2003 
Institui a Medalha do Mérito Dona Risoleta Tolentino Neves e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituída a Medalha do Mérito Dona Risoleta Tolentino 

Neves, destinada a homenagear, anualmente, dez pessoas físicas e 
jurídicas com o reconhecimento do poder público estadual, por sua 
atuação e colaboração à assistência social em nosso Estado. 

Parágrafo único - A medalha será acompanhada de diploma 
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correspondente à honraria. 

Art. 2° - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do 
Estado, em solenidade pública a ser realizada no mês de julho, por 
ser o mês de nascimento de Dona Risoleta. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003. 
Doutor Viana 
Justificação: Dona Risoleta Tolentino Neves presidiu o Serviço 

Voluntário de Assistência Social - SERVAS - durante os Governos 
Tancredo Neves e Hélio Garcia, realizando um trabalho de grande 
repercussão na área de assistência à população carente. Foi 
Coordenadora Estadual do Programa Nacional do Voluntariado da 
Legião Brasileira de Assistência- PRONAV-LBA. 

Em São João Del-Rei, terra natal de seu marido, Tancredo Neves, 
Dona Risoleta fundou as creches Centro Infantil Risoleta Neves, no 
Bairro Senhor dos Montes, e o Centro Infantil Celina Viegas, no Bairro 
Tejuco. 

Dona Risoleta foi um exemplo de mulher na política brasileira, 
discreta, mas com grande atuação ao lado de seu marido: o imortal 
Presidente Tancredo Neves. Mostrou ser forte e determinada por 
ocasião do velório do marido, no Palácio da Liberdade, quando, com 
sua serenidade, coordenou o povo, recomendando calma e 
tranqüilidade a quase 1 milhão de pessoas, que foram se despedir do 
Presidente eleito do Brasil e ex-Governador de Minas Gerais. 

- 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° 1.157/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e 

Empresários do Bairro Sion- AMESION -,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 dos 

Moradores e Empresários do Bairro Sion - AMESION -, com sede no 
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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 Reuniões, agosto de 2003. 
Leonardo Quintão 
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Justificação: A Associação dos Moradores e Empresários do Bairro 
Sion - AMESION -, fundada em 16/5/2000, é pessoa jurídica de direito 
privado e sem fins lucrativos, que tem como objetivos precípuos criar 
e manter cursos de alfabetização, computação, artes e trabalhos 
manuais, promover a prática de esportes e lazer, dentro das 
possibilidades da entidade, exercendo quaisquer outras atividades 
que se prestarem ao alcance de seus objetivos. 

A entidade cumpre todos os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, razão pela qual aguardamos o apoio dos Deputados 
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, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .158/2003 
Institui o dia 15 de outubro como Dia Estadual da Mulher do Campo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual da Mulher do Campo, a ser 

celebrado, anualmente, no dia 15 de outubro, em todo o Estado de 
Minas Gerais. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003. 
Miguel Martini 
Justificação: A mulher do campo, figura negligenciada na cultura 

ocidental , cidadã de segunda classe no País, é responsável por mais 
de 50% da produção mundial de alimentos, sendo 80% na África, 60% 
na Ásia e 30 a 40% na América do Sul. 

As mulheres vêm cada vez mais assumindo posição de chefia na 
atividade rural. Contudo, raramente são reembolsadas pela 
quantidade de trabalho que realizam e quase nunca são reconhecidas 
legal ou socialmente pela função. 

Com freqüência, são relegadas no momento da partilha legal e muito 
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raramente têm acesso aos créditos de financiamento inerentes à 
produção agrícola. A elas também é negado o acesso à educação e 
aos programas de extensão rural. 

Em agosto de 2003 assistimos à Marcha das Margaridas, que reuniu 
40 mil mulheres do campo de todas as partes do País. Elas 
reivindicaram melhoria do salário mínimo, reforma agrária justa, 
combate à discriminação da mulher e à violência no campo. Naquele 
momento vimos os rostos daquelas que, em silêncio e de sol a sol , 
vão construindo esperança. 

Esta guerreira, a mulher do campo, merece nosso aplauso e apoio. 
Com a instituição do Dia Estadual da Mulher do Campo buscamos 
destacar a importância destas mulheres, destas margaridas, apoio e 
alicerce da base rural desenvolvida no solo mineiro. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .159/2003 
Denomina Rodovia Ari Barroso a Rodovia MG-124, que liga os 

Municípios de Ubá e Conselheiro Lafaiete. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Rodovia Ari Barroso a Rodovia MG-124, 

que liga os Municípios de Ubá e Conselheiro Lafaiete. 
Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, outubro de 2003. 
Roberto Carvalho 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .160/2003 
Dispõe sobre a inclusão da disciplina Educação e Segurança 

Alimentar nos currículos do Sistema Estadual de Ensino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as escolas estaduais do Estado obrigadas a adotar, 

no currículo do ensino médio, a matéria Educação e Segurança 
Alimentar. 

Parágrafo único - As escolas estaduais que ofertam o ensino 
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"caput'' deste artigo. 
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Art. 2° - O ensino da disciplina Educação e Segurança Alimentar 
cabe ao formando de curso superior de áreas que tratam da referida 
matéria. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2003. 
Roberto Carvalho 
Justificação: Objetivamos, com este projeto, que os alunos do 

Sistema Estadual de Ensino sejam conscientizados quanto ao 
benefício advindo de uma boa alimentação. 

Ao disciplinar tal atividade, esperamos contribuir para uma formação 
melhor e mais ampla. A melhoria da nossa qualidade de vida está 
intimamente ligada a nossos hábitos alimentares, por isso o 
aprofundamento das discussões desses hábitos é essencial para 
nossa saúde. 

O dia-a-dia, cada vez mais estressante leva-nos a uma vida 
desgastante. Pretendemos, com esse projeto, educar a juventude, 
para evitar transtornos futuros provocados pela má alimentação. 

Tendo em vista a importância deste projeto, contamos com o apoio 
dos nossos colegas para sua aprovação. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.161/2003 
Acrescenta artigo à Lei no 13.187, de 20 de janeiro de 1999, que 

determina o pagamento de indenização à vítima de tortura praticada 
por agente do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Lei no 13.187, de 20 de janeiro de 1999, fica acrescida do 

seguinte artigo: 
"Art . .... - O Estado pagará indenização, no valor de R$1 00.000,00 

(cem mil reais), aos familiares de pessoas consideradas mortas no 
período de 2 de setembro de 1961 a 31 de dezembro de 1979, em 
virtude de manifestação política ocorrida no território do Estado.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos 
Humanos e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.162/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à 

Maternidade e à Infância de Cássia - APROMIC -, com sede nesse 
município. 

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

Proteção à Maternidade e à Infância de Cássia - APROMIC -, 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, 8 de outubro de 2003. 
Vanessa Lucas 
Justificação: A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância 

de Cássia, foi fundada em 13/11 /60 e possui por finalidade oferecer 
alimento às crianças, às gestantes e às nutrizes carentes e propiciar 
creche para as crianças carentes cujas mães trabalham fora de casa, 
prestando-lhes assistência psicológica e pedagógica. Além do mais, a 
entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública. 

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres 
colegas 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 RESOLUÇÃO N° 1.163/2003 
Susta os efeitos de atos do Governador do Estado referentes a 

nomeações para cargos em desacordo com o art . 62, XXIII , "d", da 
Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam sustados, nos termos do art. 62, inciso XXX, da 

Constituição do Estado, os efeitos dos atos de nomeação do 
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Procurador-Chefe e dos Procuradores do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas do Estado, expedidos pelo Poder Executivo, 
publicados no "Minas Gerais" nos dias 6 de agosto de 2003 e 15 de 
agosto de 2003, respectivamente, e republicados no "Minas Gerais" 
de 16 de agosto de 2003. 

Art. 2° - O provimento dos cargos do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas do Estado será realizado por meio de concurso 
público de provas e títulos, observadas, no que couber, as disposições 
do Título IV, Capítulo IV, Seção I, arts. 127 a 130, da Constituição da 
República e do Título 111 , Capítulo 11 , Seção IV, Subseção I, arts. 119 a 
127, da Constituição do Estado. 

Parágrafo único - Até que seja editada lei que regulamente a 
estrutura orgânica do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
do Estado, poderão ser convocados servidores aposentados, 
membros egressos da antiga carreira, para efeitos do preenchimento 
provisório dos cargos em vacância, observadas as regras de 
provimento mencionadas no "caput" deste artigo. 

Art. 3° - O Procurador-Chefe do Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas do Estado, no exercício de suas competências legais, até 
que se realize o concurso público para o provimento dos cargos do 
Quadro Especial, poderá, com a aquiescência do Procurador-Geral de 
Justiça do Estado, delegar as funções de Procurador do órgão 
ministerial a Procurador do Ministério Público do Estado. 

Art. 4°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003. 
Chico Simões 
Justificação: Com o julgamento da ADIN no 2.068-4-MG, (ac. um. 

publicado no "Diário Oficial da União" de 5/6/2003), declarando-se 
inconstitucional a unificação da representação do Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas do Estado com o Ministério Público 
Estadual e expurgando-se do texto constitucional mineiro a expressão 
"do Tribunal de Contas e", inserta na disposição do art. 124, entendeu 
a douta Procuradoria de Justiça do Estado que a permanência dos 
Procuradores de Justiça da carreira do Ministério Público do Estado 
no exercício das funções ministeriais junto ao Tribunal de Contas do 
Estado resultaria em situação de ilegalidade, ensejadora da 
caracterização de improbidade administrativa por parte dos 
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Procuradores de seu quadro que porventura ali permanecessem no 
exercício de função que já não lhes pertence. 

Diante de tal situação, houve por bem o Governo do Estado nomear, 
a título precário, membros do Quadro de Procuradores da Advocacia-
Geral do Estado e da Defensoria Pública do Estado para o exercício 
de tais funções, em face dos efeitos repristinatórios daquela 
declaração de inconstitucionalidade, resultando no retorno da vigência 
das disposições da Lei no 6.276, de 26/12/73. 

Com efeito, é de ser reconhecido que as disposições da mencionada 
Lei n° 6.276, de 26/12/73, por força dos efeitos repristinatórios 
decorrentes da declaração da inconstitucionalidade parcial do art. 124 
da Constituição mineira, estão em pleno vigor, mas não no que se 
refere à regra de provimento, para a qual são de forçosa observância 
as disposições constitucionais aplicáveis, quais sejam a realização de 
concurso público para os Procuradores e a escolha do Procurador-
Chefe por meio de lista tríplice. 

Deve ser ressaltado que o exercício das funções ministeriais junto 
ao Tribunal de Contas por pessoas de quadro funcional alienígena, 
sem a observância das regras constitucionais de provimento e 
investidura, para além de inúmeros outros reflexos, induzirá a absoluta 
nulidade de todos os processos de julgamento de contas em que 
funcionem tais profissionais, o que certamente1 irá gerar uma crise 
institucional e um descrédito sem precedentes nas instituições 
públicas mineiras. 

Com vistas a evitar uma situação de verdadeira anarquia e a 
aferição de incalculáveis prejuízos à ordem e economia públicas, 
demanda-se a urgente adoção de medidas corretivas, sugerindo-se o 
equacionamento provisório da situação por meio da convocação de 
membros egressos da antiga carreira do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas, ora aposentados, para que voltem 
temporariamente à atividade. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.581/2003, do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja 

formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Deputado 

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



Federal José Carlos Martinez. 
N° 1 .582/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a família do ex-Deputado José 
Esteves Rodrigues pelo transcurso do centenário de seu nascimento. 
(-Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

N° 1 .583/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja 
formalizada parceria com a CESP e a FUNDESPA com o objetivo de 
se contratarem estudos sobre os investimentos necessários para as 
margens mineiras do rio São Francisco. (- À Comissão de Meio 
Ambiente.) 

N° 1 .584/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado apelo à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados 
com vistas a que seja feita alteração da legislação referente à 
fiscalização sanitária das micro e pequenas agroindústrias artesanais. 
(-À Comissão de Saúde.) 

N° 1.585/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Paracatu pelo transcurso do 205° aniversário de sua emancipação. 

N° 1.586/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
comunidade do Município de Carmo do Paranaíba pelo transcurso de 
seu 116° aniversário. 

N° 1.587/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
comunidade do Município de Varjão de Minas pelo transcurso de seu 
7° aniversário.(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1 .588/2003, do Deputado Biel Rocha, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos 
da Arquidiocese de Juiz de Fora - CDDH-JF - pelo transcurso de seu 
23° aniversário. (- À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 1 .589/2003, do Deputado Biel Rocha, solicitando seja formulado 
apelo à Prefeitura Municipal de Sarzedo com vistas a que sejam 
tomadas providências para resolver a situação das famílias de 
mutuários da CEF do Residencial Riacho da Mata. (-À Comissão de 
Defesa do Consumidor.) 

N° 1 .590/2003, do Deputado Biel Rocha, solicitando seja formulado 
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apelo à Superintendência do INSS em Minas Gerais com vistas a 
que busque efetivar com a Prefeitura do Município de Passa-Vinte a 
negociação que menciona. (-À Comissão do Trabalho.) 

N° 1 .591/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Rede Minas de Televisão 
pelo lançamento do jornal "Sete e Meia". (- À Comissão de 
Transporte.) 

N° 1 .592/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Escola São Tomás de 
Aquino pelo transcurso do 50° aniversário de sua fundação. (- À 
Comissão de Educação.) 

N° 1 .593/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Vice-Presidente da 
República pela competência com que vem conduzindo os trabalhos 
frente à Vice-Presidência da República. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

N° 1 .594/2003, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja 
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso pelo 
transcurso do Dia do Controlador de Tráfego Aéreo. 

N° 1.595/2003, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja 
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso pelo 
transcurso do Dia do Aviador. (- Distribuídos à Comissão do 
Trabalho.) 

N° 1 .596/2003, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja 
formulada manifestação de regozijo pelo transcurso do aniversário de 
fundação do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica -
CIAAR. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 1.597/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo à Secretaria da Saúde, ao Ministério Público e ao Tribunal de 
Contas com vistas a que sejam apuradas supostas irregularidades nas 
contas da saúde do Município de Bicas. 

N° 1.598/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. José Alencar Gomes da 
Silva, Vice-Presidente da República, pelo pronunciamento feito em 
Teresina, Pl , em 7/10/2003. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, 
solicitando seja constituído grupo de trabalho para elaborar propostas 
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de políticas de fomento à economia popular solidária. 

Do Deputado lvair Nogueira, solicitando seja formulado apelo à 
UNIMED-BH com vistas a que seja instalado posto de vacinação 
nesta Casa para aplicação da vacina contra a hepatite B nos 
servidores a ela filiados e em seus dependentes. (- Distribuídos à 
Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Miguel Martini (2), Adalclever Lopes, Antônio Júlio, Rogério Correia e 
outros (6) e Mauri Torres, das Comissões Especiais da Expansão do 
Metrô (2) e da Cafeicultura Mineira (2) e das Comissões de Saúde e 
de Administração Pública. 

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

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

Do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Municfpio de Cabeceira Grande pelo oitavo 
aniversário de sua emancipação. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Política Agropecuária, de Segurança Pública e de Transporte e dos 
Deputados Domingos Sávio e Wanderley Ávila. ' 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista. 
O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

ocupo esta tribuna para, em poucas palavras, fazer a apologia da 
virtude da retratação. Um escritor sacro disse que o sono pode vir à 
noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Isso significa que na 
vida temos as noites, as dificuldades. No entanto, se guardarmos boas 
qualidades, teremos como prêmio o dia, simbolizando a alegria e o 
prazer de viver. 

Espinosa, o filósofo judeu, disse que a gratidão humana é 
passageira, mas cessa sempre diante de um interesse qualquer. Se 
com a gratidão é assim, não é menos verdade que ocorre a mesma 
coisa com a ingratidão. Ingratidão quando não praticada de forma 
intencional, de forma velada, planejada, com o intuito de cometer 
injustiça, porque tudo que é ingrato é injusto, mas nem tudo que é 
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injusto é ingratidão. Esta ocorre quando você descobre que foi 
injusto e não se retrata. A partir daí, caracteriza-se o processo de 
ingratidão. 

Faço esse preâmbulo para referir-me a um artigo que li em um jornal 
de Belo Horizonte, escrito pelo jornalista e Presidente do Conselho 
Consultivo do Condomínio dos Associados, Dr. Hindemburgo Pereira 
Diniz, que recebeu do Senador Eduardo Azeredo um cartão em que 
constavam informações sobre o procedimento adotado no Senado 
Federal. Sr. Presidente, permito-me reproduzir o artigo, solicitando 
que V. Exa. o faça registrar nos anais da Casa. 

O Dr. Hindemburgo diz o seguinte.(- Lê:) 
"Recebi do Senador Eduardo Azeredo correspondência transcrita 

logo adiante, com o texto do ofício a que se refere inscrito abaixo sem 
parágrafos." 

Começa, então, a reproduzir o ofício do Senador Eduardo Azeredo. 
(-Lê:) 

"Prezado Hindemburgo, considerando sua permanente manifestação 
sobre a autonomia dos Estados e a questão federativa no Brasil , 
encaminho-lhe cópia do ofício que enviei aos Srs. Governadores e 
Presidentes de Assembléias Legislativas, alertando para a perda de 
prerrogativas estaduais consagradas na Constituição Federal de 1988, 
o que está ocorrendo com a reforma tributária aprovada pela Câmara 
dos Deputados". 

Aqui, a correspondência do Senador, dirigida aos Governadores dos 
Estados. (-Lê:) 

"Sr. Governador, em cordial visita, dirijo-me a V. Exa. sobre 
importante assunto que encaminhei à Assembléia Legislativa do seu 
Estado. Como é do seu conhecimento, a Proposta de Emenda à 
Constituição no 41 /2003, a da reforma tributária, propõe a substituição 
do art. 158 da Constituição Federal, que determina a forma da 
distribuição do ICMS aos municípios. 

Hoje, 75% dos recursos são distribuídos de acordo a participação do 
município na geração do Valor Adicionado Fiscal - VAF -, e os 25% 
restantes são distribuídos de acordo com lei estadual. A Proposta de 
Emenda à Constituição no 41 propõe que 100% dos recursos sejam 
distribuídos de acordo com lei complementar a ser votada pelo 
Congresso Nacional. Ora, o espírito do Congresso Constituinte de 
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1988 foi manifestamente de que parte dos recursos devesse 
passar pelo entendimento dos Deputados Estaduais, representantes 
do povo, e pela análise do Governo de cada Estado da Federação. 
Assim aconteceu nesses 15 anos, em maior ou menor grau de 
envolvimento, enfim, cada Estado usando de sua autonomia 
constitucional para decidir pelo que melhor conviesse ao seu povo, 
organizado nas suas cidades. Em Minas Gerais, honrado pelo meu 
povo para governá-lo, em processo harmônico com a Assembléia 
Legislativa, pude aprovar, em 1995, a lei de distribuição do ICMS, que 
inclui avanços importantes, como o ICMS ecológico, o ICMS cultural , 
além de outros parâmetros de distribuição como educação, saúde, 
agricultura, receita própria, extensão territorial, população e cota 
mínima. Tomei a liberdade de fazer alerta à Assembléia Legislativa, 
pois, com a reforma tributária proposta, essa prerrogativa legislativa 
estadual será pura e simplesmente transferida para o nível federal , 
contrariando o espírito constituinte de 1988 e mudando aquilo que 
está funcionando, e bem. Mesmo se assim não for, se houver 
aperfeiçoamento a ser feito, que cada Estado o faça. Coloco-me ao 
seu inteiro dispor e informo-lhe que cópia deste foi enviada para os 
Senadores do seu Estado". 

Recomeça, então, a argumentação do Dr. Hindemburgo Pereira 
Diniz, em que constatei o nobre processo de digna retratação. (- Lê:) 

"A advertência do Senador Eduardo Azeredo está a reclamar 
atenção e apoio efetivo dos destinatários. Afinal de contas, é dever de 
todos eles defender prerrogativas que lhes foram asseguradas pelo 
art. 158 da Constituição, agora sob ameaça de modificação 
centralista, daquelas que têm contribuído para o definhamento do 
espírito federativo no Brasil. Temos de aplaudir a atitude do ex-
Governador, hoje representante deste Estado no Senado Federal. Se 
a média dos membros da Câmara Alta do Congresso, responsáveis 
pela representação das unidades federativas na composição do Poder 
Legislativo, adotasse a mesma linha, como lhes cumpre, o Brasil seria 
de fato um Estado federal com maior vocação democrática. 

Ao longo dos últimos nove anos, escrevi diversos artigos sobre 
posições do Senador Eduardo Azeredo. Íntimo amigo do seu pai , 
admirador da formação que recebeu, naturalmente não neguei elogios 
a atos positivos de seu Governo. Mas, durante a administração de 
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Itamar Franco, com quem mantenho muito boas relações, desde 
1957, critiquei o atual Senador em duas oportunidades e não o 
defendi nos episódios das transferências dos controles do BEMGE e 
do CREDIREAL. Acreditei que haviam sido mal vendidos. Passamos 
um tempo distanciados. Oportunidade gerada por Genival Tourinho 
fez reencontrarmo-nos. Agora, como "chairman" do BDMG, no 
exercício da Presidência do Conselho de Administração, que controla 
ciosamente as decisões maiores daquela casa, tomei conhecimento 
de que as negociações dos dois Bancos comerciais do Estado 
efetivaram-se em termos bem diferentes do que foi noticiado 
apressadamente pela imprensa, sem análises de condições 
indispensáveis à observação objetiva dos dois negócios. Em artigo 
que escreverei em futuro próximo, mostrarei haver-se tratado de boa 
solução e que o valor das vendas foi diversas vezes superior ao 
divulgado". 

Sr. Presidente, nunca vi tanta nobreza. Descobriu o Dr. 
Hindemburgo que cometera injustiça. Sente-se traído pela má 
informação, e vítima da precipitação. O homem que não tem motivos 
externos e muito menos internos e escusos para fazer esse tipo de 
retratação. Afeito a coisas sérias, ao conhecer a verdade, sente-se 
libertado por ela e não se contenta em ficar calado, pois o silêncio, 
nesse caso, é covardia. Qualidade que não passa pela cabeça de um 
homem nobre, lhano e fino como o Dr. Hindemburgo Pereira Diniz. 
Obrigado. 

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

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, o jornal "Estado de 
Minas", na edição do início desta semana, trouxe reportagem a 
respeito do processo de privatização de algumas estradas em nosso 
Estado, citando a determinação do DNIT de privatizar, dentre outras, a 
BR-381 , que liga Belo Horizonte a São Paulo, a BR que liga Belo 
Horizonte a Juiz de Fora, a BR-262 e a BR-135, que liga Montes 
Claros a Belo Horizonte. Li uma vez, depois outra, para saber se o 
anúncio da privatização da BR-135 não era uma brincadeira de mau 
gosto. Se não for uma brincadeira, deve haver um total 
desconhecimento sobre essa BR, verdadeiro desrespeito para com o 
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povo norte-mineiro. 

Não é possível que se anuncie a privatização dessa BR, que se 
encontra numa situação caótica, de total abandono. No início deste 
ano, a rodovia estava intransitável, e o único benefício realizado foi 
uma operação emergencial de tapa-buracos, determinada pelo 
Deputado Agostinho Patrús, Secretário de Obras Públicas. Novo 
serviço de remendo está sendo feito nessa rodovia, pois, se acontecer 
o período chuvoso, a rodovia tornar-se-á intransitável ou de altíssimo 
risco, e certamente ceifará vidas de milhares de pessoas que passam 
por essa rodovia. 

Imagino que essa privatização deve acontecer, principalmente neste 
momento em que o País está com voracidade arrecadadora e os 
governos estão procurando todas as oportunidades e chances de tirar 
dinheiro do povo. A privatização de uma rodovia em boas condições é 
até defensável e necessária. O povo entenderá isso, pois transitará 
por rodovia que oferece condições de tráfego, que não tirará vidas, 
por causa das péssimas condições e de um sem-número de 
acidentes. 

Nós, cidadãos, motoristas, quando passamos por rodovia 
privatizada, bem sinalizada, que oferece assistência, pagamos a taxa 
de pedágio e reconhecemos o esforço do governo e da firma que a 
mantém em ótimas condições. Mas as rodovias do Estado não 
oferecem condições para serem privatizadas. Até mesmo a BR-381 , a 
Fernão Dias, encontra-se em péssimas condições. No início desta 
semana, retornava de Alfenas - da entrada de Nepomuceno até Belo 
Horizonte - e tive o cuidado de contar 136 locais em que a estrada 
necessita de reparos: as muretas de proteção estão destruídas por 
causa de acidentes; o mato invade a BR; e, em vários locais, as 
placas de sinalização também estão destruídas. 

A principal rodovia do Estado, construída no Governo Eduardo 
Azeredo - mas cuja obra não teve continuidade no Governo Itamar 
Franco, em função da famosa briga do ex-Governador com o ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso-, necessita, há muito tempo, 
de conservação. São 105 trechos da entrada de Nepomuceno a Belo 
Horizonte, que estão destruídos. 

Existem ali vários pontos em que a Polícia Federal está presente, 
mas esta só se preocupa em multar os motoristas, com radares 
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escondidos nas curvas, por detrás das moitas e do mato que 
invade a estrada. Essa rodovia é anunciada como pronta para ser 
privatizada. Aliás, os pontos de cobrança de pedágio estão prontos, 
mas a manutenção na BR-381 não acontece há vários anos. 

Essa rodovia, que deveria ser o cartão de visitas do Estado, que 
integra toda a região metropolitana com São Paulo, com o coração 
econômico do País, não possui condições de ser privatizada. 

Anunciou-se a privatização da BR que liga Belo Horizonte a Juiz de 
Fora, apesar de também não estar preparada. Se as melhores 
rodovias não oferecem condições, quiçá a BR-135, que tanto provoca 
acidentes fatais, pela qual não se tem condição de transitar devido a 
buracos e, várias vezes, foi tema de pronunciamentos de Deputados. 
O Diretor do DNIT deveria percorrê-la antes de falar tamanha 
bobagem. 

Enviaremos manifesto de protesto ao DNIT e iremos contatar o 
colega Anderson Adauto, Ministro dos Transportes, para que puxe a 
orelha dos seus subordinados, evitando, assim, a divulgação de 
notícias que ofendam o povo mineiro. 

O Deputado Neider Moreira (em aparte) - Obrigado. Mais uma vez, 
sentimos a clarividência das palavras de V. Exa. O Estado, 
seguramente, passa por momento, no que diz respeito à malha 
rodoviária, extremamente difícil , apesar de possuir a maior malha do 
País. De acordo com informações, não haverá transporte rodoviário 
no período chuvoso. Pena os trabalhos de recuperação da malha não 
terem sido iniciados pelos Governos Estadual e Federal durante a 
temporada da seca. 

Prefiro utilizar a palavra "concessão" no lugar de "privatização", 
devido à situação em que se encontram as estradas. Ninguém melhor 
gue nós, que percorremos o Estado, para confirmar o que V. Exa. diz. 
E preciso tomar posição drástica, caso contrário , o Estado não contará 
com transporte rodoviário no final do ano. Obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a contribuição. O Deputado 
deve também sentir-se indignado. Estão brincando com Minas Gerais. 
O Governador luta a favor do asfaltamento das vias de acesso aos 
236 municípios, cuja maioria se localiza nos vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri e no Norte de Minas. Honra o mandato, mas deve se 
manifestar, senão ações dessa natureza continuarão a nos agredir . 
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Não conheço o Diretor do DNIT, deve ser desconhecido do Estado. 

Gostaria que a Comissão de Transporte assumisse posição. 
Devemos checar a veracidade dessas manchetes e desses anúncios. 
Não podemos simplesmente receber informações dessa natureza e 
ficarmos parados. Aliás, o povo está paralisado diante de tanta 
indignação e incompreensão. O que se fez com o povo norte-mineiro 
foi uma brincadeira de mau gosto. 

Nesta tribuna faço um apelo. Devemos enviar ofícios às Prefeituras, 
às Câmaras Municipais, aos Vereadores e às lideranças das cidades 
situadas às margens da BR-135, diretamente interessadas na sua 
recuperação, para que se manifestem. Peço que enviem telegramas 
ao Ministro Anderson Adauto, à Comissão de Transporte desta Casa e 
ao Governador Aécio Neves para darmos uma resposta à altura a 
essa brincadeira. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado José Milton. 
O Deputado José Milton - Sr. Presidente, Deputados e Deputada 

Maria José Haueisen, telespectadores da TV Assembléia, 
especialmente de Conselheiro Lafaiete, de Ouro Branco, de 
Congonhas e da minha região do Alto Paraopeba e do vale do 
Piranga, venho a esta tribuna para cumprimentar os Deputados do PL, 
Antônio Genaro, Célio Moreira, Dinis Pinheiro, líder da Bancada do 
PL, lrani Barbosa, Jayro Lessa, João Bittar, Leonardo Moreira, Márcio 
Passos, Pastor George, Rêmolo Aloise e Roberto Ramos e o Vice-
Presidente da República, José Alencar; o Ministro Anderson Adauto, 
que foi Deputado nesta Casa; o Vice-Governador Clésio Andrade; o 
Sr. Bilac Pinto, Secretário de Ciência e Tecnologia; o Sr. Aracely de 
Paula, Secretário de Turismo; a executiva estadual do PL e 
funcionários; Sr. José Alberto, assessor da bancada que tão bem me 
atendeu e com quem tive grande convivência. Agradeço-os pela 
convivência, em nome do Presidente do PL de Minas Gerais, 
Deputado José Santana. Aliás, o Deputado Sidinho do Ferrotaco, que 
era membro do PL, filiou-se ao PSDB. 

Comuniquei a esta Casa a minha mudança do PL para o PSDB. 
Retornei ao PSDB, pois, de 1993 a 1998, filiei-me para disputar a 
eleição de Vereador pelo Municfpio de Conselheiro Lafaiete. Aliás, fui 
eleito. Os anos de convivência no PSDB dessa região deixaram 
grandes marcas, pois houve muita produtividade e ação política. Isso 
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Ingressei no PL em 1999, partido no qual tive também as melhores 
convivências. Filiado a ele exerci meu primeiro mandato nesta Casa e 
reelegi-me para o segundo mandato, nas últimas eleições. 

Portanto, só tenho a agradecer ao PL de Minas Gerais pela 
convivência do mais alto nível, harmoniosa e amigável. Quero 
agradecer aos Deputados desse partido, que tão bem nos acolheram, 
numa convivência fraterna que seguramente deixará saudades. Mas a 
vida é assim mesmo. Temos sempre novos desafios, e caminhos 
diferentes daqueles que planejamos são colocados à nossa frente. 
Nossa mudança partidária nesta Casa representa o início de um novo 
desafio, de um novo projeto político. Esperamos a compreensão das 
razões da nossa mudança, da nossa opção político-partidária, por 
parte dos nossos companheiros do PL, do nosso Presidente Rêmolo 
Aloise. Com certeza terei, com cada Deputado do PL, a mais fraterna 
das convivências no caráter pessoal e parlamentar em todas as ações 
e todos os momentos nesta Casa. 

Espero poder realizar, também no PSDB, meu novo partido, aquilo 
que consegui realizar no PL. Quando assumi o PL na região do Alto 
Paraopeba e do vale do Piranga, tínhamos apenas dois Prefeitos. 
Hoje o PL tem 12 Prefeitos naquela região. Tínhamos um pequeno 
número de Vereadores, e hoje temos mais de 60. Em Conselheiro 
Lafaiete, instalamos um diretório regional do partido, com o apoio da 
executiva estadual. Aqui faço uma ressalva quanto ao apoio que tive 
do ex-companheiro nesta Casa, Deputado Agostinho Silveira, que, 
como Presidente do PL à época, nos deu todo o apoio para 
realizarmos, naquela região, um trabalho que fez com que o partido 
crescesse e conquistasse seu espaço, passando a ter grande força 
naquela região, fruto não só do nosso trabalho, mas também do 
trabalho dos nossos companheiros, dos membros dos diretórios 
municipais, do Presidente do partido em diversos municfpios que 
compõem a região do Alto Paraopeba e do vale do Piranga. 

Tenho a consciência tranqüila de que cumpri meu dever e minha 
responsabilidade. Enquanto estive no partido vesti sua camisa, 
cumprindo todos os meus compromissos e minhas obrigações, 
fazendo tudo o que pude e que estava ao meu alcance para o 
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crescimento do partido. Agora, no PSDB, terei o mesmo objetivo e 
caminho: trabalhar pelo crescimento e fortalecimento do partido, 
apoiando, nesta Casa, o nosso Governador Aécio Neves na sua dura 
missão de resgatar para Minas Gerais o espaço que ela merece e 
precisa no cenário político brasileiro, com sua imagem de Estado 
progressista, com uma política respeitada no âmbito nacional. 
Infelizmente não foi assim que o nosso Governador Aécio Neves 
encontrou o Estado de Minas Gerais. Muito pelo contrário, encontrou o 
Estado em uma situação difícil, sem o cumprimento de compromissos 
assumidos anteriormente, uma situação das piores no plano social , de 
investimentos e estrutura, com baixo nível de emprego, perdendo 
empresas para outros Estados. É dentro dessa realidade de resgate e 
recuperação que temos a confiança de que nosso Governador Aécio 
Neves, com o apoio desta Casa, da sua equipe de trabalho e do povo 
mineiro, seguramente conseguirá realizar suas ações, com sua 
experiência, dedicação e inteligência e principalmente interessado em 
proporcionar ao povo mineiro aquilo que há de melhor. Nosso povo 
merece, precisa e espera muito do Governo Aécio Neves. 

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte) - Obrigado, Deputado 
José Milton. Gostaria que V. Exa. me permitisse falar da minha saída 
do PL e de minha ida para o PSDB. É importante agradecer a parceria 
dos amigos do PL, porque no partido criamos verdadeiras amizades. 
Desde o princípio, o PL nos recebeu muito bem. 

Ressalto a colaboração que tive do companheiro Dinis Pinheiro. O 
Deputado é eleito no dia 4 de outubro e toma posse no dia 17 de 
fevereiro. Com esse vácuo, os principiantes ficam meio perdidos na 
Casa. Reconheço que o Deputado Dinis Pinheiro abriu as portas de 
seu gabinete, onde tive oportunidade de conhecer um pouco da Casa, 
mesmo antes de tomar posse. 

Parabenizo V. Exa. pelo trabalho e empenho que teve, organizando, 
levando a bandeira do PL a sua região. Como estou indo para o 
PSDB, tenho a tranqüilidade e a felicidade de continuar como seu 
companheiro de partido. Agradeço aos companheiros do PL, em nível 
federal , estadual e aos companheiros da Casa. 

A situação de cada Deputado é diferente. As candidaturas e as 
campanhas municipais forçam até os próprios políticos a tomar esse 
rumo. A minha posição no PSDB é de volta, porque fui seu filiado de 
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1994 a 2000. Saí para concorrer à cadeira de Deputado pelo PL. 
Hoje, retornei ao PSDB com aquiescência do PL. 

Voltei ao PSDB com a finalidade de representar o Governo do 
Estado, na pessoa do Governador, na minha cidade e na minha 
região. Isso é muito importante para mim, para o PSDB e para o 
próprio Governador. Mudamos a bandeira e a camisa, mas não 
mudamos os amigos. Parabéns, V. Exa. será muito feliz no PSDB. 

O Deputado José Milton- Obrigado, Deputado Sidinho do Ferrotaco, 
V. Exa. é grande liderança não só em São João del-Rei, mas em toda 
a região e, na Casa, a representa muito bem. V. Exa. tem pela frente 
novos desafios em favor do povo de São João del-Rei. Fico honrado e 
lisonjeado em estar na companhia de V. Exa. também no PSDB. 

Cumprimento os demais Deputados do PSDB que não estão 
presentes. Quero dizer do nosso contentamento em compartilhar com 
cada um de vocês da luta, das tarefas e das responsabilidades de 
construir um partido. Faremos o melhor não só para o partido, mas 
também para que o Governador Aécio Neves, com nosso apoio, 
consiga realizar em Minas Gerais um Governo à altura da 
necessidade e do merecimento do povo mineiro, que colocou em suas 
mãos o destino de Minas Gerais, a responsabilidade de resgatar 
aquilo que há de melhor para o povo mineiro. 

Dentro do espírito do que ressaltou o companheiro Sidinho do 
Ferrotaco, quero também dizer que procurarei ter com os Deputados 
do PSDB a melhor convivência, saudável, positiva e fraterna, dando 
uma contribuição simples e humilde, mas sempre positiva para o 
crescimento do partido e para uma atuação de alto nível nos trabalhos 
na Casa. 

Agradeço a atenção de todos. Continuamos o nosso trabalho 
parlamentar na Casa com muita honra, com outros projetos que serão 
apresentados, mas procurando cumprir acima de tudo a nossa 
responsabilidade e aquilo que nos delegou o povo de Conselheiro 
Lafaiete e de toda a região do Alto Paraopeba e do vale do Piranga. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão. 
O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputados e 

Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, subo a esta tribuna 
em momento nacional e estadual adequado, em que as Casas 
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Legislativas analisam os orçamentos e os planos plurianuais, para 
dirigir-me especialmente à população de Belo Horizonte e de sua 
região metropolitana e dizer a respeito da necessidade de algumas 
intervenções em obras estruturantes da nossa região, as quais, há 
muito tempo, vêm-se arrastando. Diria, Deputada Jô Moraes - adotada 
por Belo Horizonte e que também tem por esta cidade e por Minas 
Gerais grande apreço -, que algumas obras transformaram-se em 
verdadeiras novelas de qualidade duvidosa, arrastando-se ao longo 
de décadas. Poderia citar, por exemplo, o metrô, cujas obras tiveram 
início em 1981 e, até hoje, não foram concluídas. 

Entretanto, ater-me-ei especificamente ao desafio estruturante 
relativo à recuperação e à manutenção do Anel Rodoviário. Integro 
Comissão Especial desta Casa que tem por objetivo, no prazo de 60 
dias, examinar e apontar alternativas concretas para transformar a 
realidade do Anel Rodoviário. A constituição dessa Comissão foi 
proposta pelo Deputado Célio Moreira, e o Deputado Fábio Avelar é o 
seu Presidente. 

Ontem, essa Comissão realizou audiência pública importante. Nosso 
Anel Rodoviário tem quase 50 anos de existência, tendo sido criado 
para ser, de fato , Anel Rodoviário. No entanto, hoje, em função da 
expansão urbana, transforma-se em verdadeira avenida urbana, com 
26,5km de extensão, por onde trafegam cerca de 75 a 85 milhões de 
veículos por dia. Possui importância metropolitana e estadual e, 
atualmente, como via de circulação interna. Porém, poderíamos dizer 
sem exagerar que o Anel Rodoviário , hoje, constitui espécie de 
"corredor da morte". Levantamento apresentado ontem pela Polícia 
Rodoviária Estadual demonstra a ocorrência, nos últimos 18 meses, 
de 1.900 acidentes, aproximadamente, com 54 vítimas fatais, sendo 
25 por atropelamento. Há ainda problemas de segurança do trânsito, 
em decorrência da alta velocidade, da ausência de passarelas e do 
seu péssimo estado de conservação. Além disso, em determinadas 
áreas do Anel, há problemas de iluminação, gerando insegurança 
para os pedestres, por facilitar a existência de esconderijos e de locais 
destinados à ocorrência de assaltos, homicídios, desovas de corpos, 
entre outras atrocidades. 

Há a necessidade de transposições. Em muitos locais, há um 
gargalo. Poderíamos citar a Praça São Vicente, no final do Bairro 
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Padre Eustáquio, onde haverá uma outra obra tão necessária em 
Belo Horizonte, a continuação da Pedro 11 , com a transferência das 
famílias da Vila São José. Na verdade, as passarelas são 
insuficientes. Há um dado estarrecedor: 20% dos veículos 
transportadores trafegam com excesso de carga no Anel Rodoviário. 
Há um outro dado socialmente inquietante: o Anel é ocupado, 
principalmente embaixo de viadutos e em locais próximos à pista de 
rolamento, por 1.342 famílias. É comum vermos apenas a sarjeta 
separando a pista de rolamento de algumas construções e crianças 
brincando à beira do Anel Rodoviário. Essas novelas precisam 
começar a apresentar um desfecho mais favorável. As alternativas 
para essa situação já estão apontadas, pois existem projetos de 
recuperação do Anel , variando entre R$1 00.000.000,00 a 
R$130.000.000,00. Um dado também preocupante foi revelado ontem. 
Essa obra não foi incorporada ao Plano Plurianual nacional. É 
evidente que o Brasil, com seus desgovernos sucessivos, anteriores 
ao Governo Lula, concentrou uma enormidade de demandas. A 
irresponsabilidade, a falta de sensibilidade e a discriminação contra 
Belo Horizonte verificada nos últimos anos deixaram acumular uma 
série de obras necessárias. Sabemos que são muitas as demandas. A 
própria conclusão do metrô é uma delas. 

Ontem, na Comissão Especial , foi aprovada uma gestão com esse 
fim. Chamaria a atenção para a necessidade de discutirmos com o 
relator do Plano Plurianual do Governo Lula, bem como com o 
Deputado Federal Jorge Bittar, relator do orçamento da União, a 
incorporação de rubricas específicas para a recuperação do Anel 
Rodoviário. Senão, sequer a complementação de verba poderemos 
conseguir com essa finalidade, uma vez que essa é uma exigência da 
LRF. 

Em primeiro lugar, temos de proceder a uma ação política firme, 
para garantirmos verbas do Plano Plurianual do Governo Lula, ainda 
que de acordo com um cronograma adequado. 

É importante também que o DNIT adote uma política de manutenção 
permanente do Anel Rodoviário. Em Belo Horizonte, desde o Governo 
Patrús, e com a continuação administrativa nesse campo do Governo 
Célio de Castro e do Governo Pimentel , contamos com uma política 
permanente de recapeamento, barateando as ações do poder público 
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que, antigamente, restringiam-se àquele eterno tapa-buraco. 

Então, se temos política permanente de conservação, há 
barateamento, evitando-se o desperdício de recurso público. 
Precisamos de ação similar no Anel Rodoviário. Não se pode esperar 
um acidente, um engarrafamento monstro, um caminhão pegar fogo, 
uma criança morrer, para que se proceda a ações de conservação 
adequada do Anel Rodoviário. 

Outro ponto importante que precisa da parceria do Estado e do 
poder público municipal é a situação social das famílias. Em Belo 
Horizonte, temos um programa originado em lei municipal de minha 
autoria, que prevê o reassentamento de populações atingidas por 
calamidades ou que devem ser removidas em razão de obras 
públicas. O PROAS permite a aquisição de imóvel popular para essas 
famílias. Em levantamento feito, consta a necessidade de 
R$16.000.000,00. Porém, em primeiro lugar, é importante o 
reassentamento dessas 1.342 famílias, além de fiscalização paralela 
eficiente. Pelos convênios assinados até hoje, essa fiscalização está a 
cargo da Polícia Rodoviária Estadual. Além disso, é necessário o 
controle do peso das cargas, porque não há política de conservação 
capaz de absorver o excesso verificado atualmente no Anel. 

Quanto à segurança no trânsito, é importante contarmos com 
redutores eletrônicos de velocidade em pontos críticos. Ademais, os 
Poderes Legislativo e Executivo precisam discutir a configuração de 
um novo contorno na Região Metropolitana. A Assembléia Legislativa 
vai realizar, em novembro, seminário sobre regiões metropolitanas. O 
Anel Rodoviário não suporta mais a sobrecarga, o fluxo de veículos. 
Nesta quinta-feira, dia 9 de outubro, teremos oportunidade de discutir 
esse assunto, porque um dos projetos estruturadores do Governo 
Estadual prevê, entre outras, a discussão de plataforma logística para 
o comércio exterior e para o comércio em geral na região 
metropolitana, bem como a discussão sobre obras estruturantes, 
como a duplicação da Antônio Carlos e o novo Anel , no vetor norte da 
região metropolitana. 

Temos uma das mais importantes missões políticas par~ 
realizarmos agora. Não adianta deixarmos para o próximo ano. E 
preciso incluir, no Plano Plurianual do Governo Federal , rubricas 
destinadas à recuperação do Anel Rodoviário. É necessário ainda 
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discutirmos, no Plano Plurianual do Governo Estadual, nova 
conformação de tráfego rodoviário e ferroviário em nossa região 
metropolitana e debatermos os projetos estruturadores de 
desenvolvimento econômico do Governo Aécio Neves. Temos de 
exigir dos poderes públicos fiscalização, rotina de manutenção, 
iluminação e capina. O arroz com feijão básico hoje não é realizado; 
não o sendo, quando se debruça sobre uma intervenção de 
recuperação, chega-se a cifras de R$1 00.000.000,00 a 
R$150.000.000,00, dependendo do volume de obras de arte, 
duplicação, passarelas e transposições necessárias. 

Felizmente agora, com um Governo sensível às demandas das 
cidades e regiões metropolitanas, temos esperança de realização de 
obras, como o metrô e o anel rodoviário. 

O Estado deveria dar mais atenção às MGs. A situação no Bairro 
Ribeiro de Abreu é a mesma na MG que liga a região Nordeste de 
Belo Horizonte a Santa Luzia. Há várias famílias ao lado da pista de 
rolamento, sendo precária a manutenção. 

Devemos fazer um esforço suprapartidário. Felizmente, a 
Assembléia está fazendo sua parte. A Comissão Especial tem um 
amplo calendário até o mês de novembro. Esperamos que esse 
esforço seja efetivado e concretizado em emendas que, 
posteriormente, sejam cumpridas pelos Governos Federal e Estadual. 
Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira 

Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Ouvi atentamente o 

pronunciamento do Deputado André Quintão. Está na hora de 
fazermos um esforço com o Governo Federal, para que a 
responsabilidade do Anel Rodoviário de Belo Horizonte continue 
sendo sua. A responsabilidade da conclusão do metrô é do Governo 
Federal. 

Com a administração do competente João Luiz da Silva Dias, ex-
Presidente da BHTRANS, indicado, salvo engano, pelo ex-Prefeito 
Patrus Ananias, tenho certeza de que Minas Gerais, principalmente 
Belo Horizonte, será lembrada. 

O Anel Rodoviário é de responsabilidade do Governo Federal. Foi 
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feita parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte e os Governos 
Federal e Estadual, mas se esqueceram da iluminação. Ficou por 
conta da Prefeitura, que, até agora, não fez sua parte. Como fui 
Vereador, conheço o problema do Anel Rodoviário. Pessoas 
denunciaram as invasões às margens do Anel, lotadas de sem-casa. 
A responsabilidade é do Governo Federal, por meio do DNIT. 

Belo Horizonte só tem a ganhar com o bom relacionamento entre o 
Prefeito Fernando Pimentel , o Governador Aécio Neves e o 
Presidente Lula. Está na hora de passar a responsabilidade sobre o 
Anel Rodoviário do Governo Federal para Belo Horizonte, para o 
transformarmos numa grande Avenida do Contorno. 

É grande a dificuldade no trânsito da Praça São Vicente, da Rua 
Pará de Minas, juntamente com o Anel. Quem acompanha as eleições 
municipais sabe que o próximo Prefeito fará a continuação da Pedro 
11 . 

Tentava, quando ainda era Vereador, fazer a transferência dos 
moradores da Vila São José para uma região do Barreiro, onde, 
atualmente, está construído o terminal urbano da BHTRANS, 
administrado pelo PT. Tudo tem solução. Essa cobrança, 
independentemente de partido polftico, precisa ser feita. Convido 
todos os Deputados, principalmente os votados em Belo Horizonte, 
para participarem de reunião que será realizada hoje, às 19h30min, na 
ASPE, associação localizada ao lado da Igreja Padre Eustáquio. A 
comissão desta Casa, juntamente com representantes do Governo, da 
CDL e dos moradores, debaterá a construção do centro administrativo 
na região dos Bairros Padre Eustáquio e Carlos Prates, onde está 
situado o aeroporto. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, um dado divulgado pelo jornal 
"Estado de Minas", de domingo, chamou-me a atenção. Trata-se da 
matéria denominada "Corrida pelo Bilhete Premiado", sobre a 
distribuição da renda lfquida da Loteria Mineira para entidades 
particulares. Deveríamos criar uma comissão nesta Casa para debater 
esse repasse, como foi dito pelo Deputado André Quintão. 

O que mais chamou a minha atenção foi o balanço financeiro da 
Loteria Mineira, referente ao período de 1998 a 2003. Conforme o 
jornal, aquela entidade, de 1999 a abril de 2000, teve um superávit de 
R$16.000.000,00. A administração conseguiu algo inédito naquele 
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curto espaço de tempo, ou seja, um ano e cinco meses. Nos outros 
quatro anos, a Loteria apresentou um déficit de quase 
R$9.000.000,00. No entanto, de 1999 a abril de 2000, sob a 
administração dos Diretores Mário Márcio e Luciano, o superávit foi de 
R$16.000.000,00. Depois disso, afastada essa Diretoria, entraram os 
homens indicados por um segmento do Estado. O balancete por eles 
apresentado revelou um déficit daquela natureza. 

Conforme os dados apresentados pelo jornal "Estado de Minas" -
instituição séria, o grande jornal dos mineiros -, a Loteria Mineira 
também apresentou déficit em 1996 e 1997. Quero entender, e creio 
que todos devem estar com a mesma dúvida deste Deputado: por que 
a Loteria Mineira teve superávit de 1999 a 2000? 

O que deu errado nos outros anos, e, principalmente, quem está 
bancando o prejurzo da Loteria Mineira? Levanto também um fato 
curioso: a direção dos anos 1999 a 2000 foi afastada por improbidade 
administrativa. Havia R$16.000.000,00 em caixa, e aquela diretoria foi 
afastada por improbidade administrativa! Lembro-me de uma briga 
política existente entre Dyperrat e Hargreaves. Desta tribuna, falamos 
em diversas ocasiões que o cachorro é o melhor amigo do homem 
porque não conhece nota de R$1 ,00. Quando a loteria começou a dar 
dinheiro, iniciou-se a briga pelo poder. Jogaram a direção do IPSEMG 
para o alto, para tirar o Armando Costa do Governo, e pegaram a 
direção da Loteria Mineira, para jogar o ex-Ministro Hargreaves no 
chão, mas ele não tinha nada a temer. 

A ação pública contra a Loteria e seus dirigentes não chegou ao fim 
até hoje. Por isso, Sr. Presidente, achamos importante que esta Casa 
faça uma investigação, pelo menos para matar a curiosidade dos 
telespectadores da TV Assembléia, dos Deputados e do povo mineiro. 
Se, em um ano e quatro meses, R$16.000.000,00 foram deixados em 
caixa, por que houve improbidade administrativa? Busco informações 
na Loteria e no Tribunal de Contas, segundo relatório de receitas e 
despesas, para saber o motivo do déficit e do superávit nesses dois 
anos. 

Sobre a distribuição de verbas, como consta no jornal, precisamos 
de maiores detalhamentos. Naquela época, o Deputado Alencar tinha 
fama de que apenas ele conseguia liberar recursos na Loteria. Graças 
a Deus, o jornal mostrou que nenhum centavo foi destinado para a 
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sua base eleitoral, assim como para as dos Deputados Carlos 
Pimenta, Wanderley Ávila e Luiz Fernando Faria. Esta Casa tem de 
analisar essa questão da Loteria. Quem autorizou e distribuiu os 
recursos sempre foi o Palácio. Portanto, Srs. Deputados, gostaria de 
saber qual legislação permite o repasse para a Loteria. Acredito que 
desenvolva trabalho sério e compromissado com a área social , como 
o exemplo da bolsa de estudos para crianças deficientes, que é muito 
bem fiscalizada. É necessário que se faça levantamento dessas 
doações, para que possamos colaborar e propor legislação adequada. 
Há pouco, falei para o Deputado Carlos Pimenta que a Loteria pode 
ajudar muito na administração e no trabalho social deste Estado. 

Sr. Presidente, gostaria de apresentar um requerimento. (-Lê:) 
"Os Deputados que este subscrevem requerem a V. Exa. seja 

formulado apelo ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, Desembargador Márcio Antônio Abreu Correia de Marins, com 
vistas a que se agilize a tramitação do Processo n° 002400031949, 
ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra a Loteria do 
Estado de Minas Gerais e outros, que tramita na 38 Vara da Fazenda 
Pública, na Comarca de Belo Horizonte". 

Essa ação proposta pelo Ministério Público tem a finalidade de 
apurar irregularidades na Loteria do Estado de Minas Gerais, no 
período de 1999 a 2000, em que o superávit e a arrecadação foi de 
R$16.000.000,00. As irregularidades terão de ser apuradas. Por que, 
quando deu lucro, houve irregularidade e, quando dá prejuízo, 
ninguém, nem o Ministério Público, fala nada? É uma situação 
curiosa, que precisa ser esclarecida por envolver nomes de ex-
dirigentes e empresas que mantinham contratos com a Loteria. Vale 
lembrar que a diretoria, afastada de 1999 a 2000, como consta em 
reportagem do jornal "Estado de Minas", que deixou em caixa 
R$23.000.000,00, superávit de R$16.000.000,00, passou por uma 
auditoria do Desembargador Airton Maia. O mesmo Desembargador, 
que viu as irregularidades do Mineirão, não constatou nenhuma 
irregularidade na Loteria. Esta Casa, na época, constituiu uma 
Comissão Especial, e nenhuma irregularidade foi encontrada. 
Devemos apurar as irregularidades e pedir o julgamento pela justiça 
com urgência. Por que a Loteria só dá prejuízo depois dessa época, e 
antes só dava lucro? 
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Apresento outro requerimento, para que seja sugerido ao Exmo. 

Sr. Governador Aécio Neves a criação de rede própria de lojas e ou 
balcões pela Loteria Mineira para revenda de seus produtos. 

Quero lembrá-los de que a Loteria Mineira tem de pagar de 3% a 
6%, em relação aos produtos vendidos no Estado, à Caixa Econômica 
Federal. Por isso a criação dessa rede de lojas da Loteria Mineira 
geraria 6 mil empregos, para recebimento de contas da COPASA, 
TELEMIG, CEMIG, tributos estaduais e outros. Requeiro também seja 
implantado pela Loteria do Estado, a loteria de bingo, o funcionamento 
das máquinas "off line" e a exploração de jogos existentes em outros 
Estados. Explico. Quando aprovamos uma lei nesta Casa, o Ministério 
Público apresentou ADIN, por erro de iniciativa. Os Desembargadores 
deixaram claro que o erro aconteceu porque a iniciativa do projeto foi 
desta Casa; deveria ter sido da Loteria do Estado, pelo seu 
Presidente, ou pelo Governador do Estado. 

Está na hora de arrecadarmos. Como já disse, a Loteria Mineira 
vende seus produtos, por meio das casas lotéricas da CEF, pagando 
serviço médio de 3%. Com a criação da rede própria de loterias, 6 mil 
empregos diretos e milhares de indiretos serão criados, o que gerará 
renda de suma importância para o Estado. 

Sabemos que a implantação desse projeto e a Lei n° 14.236 darão 
ao Estado R$150.000.000,00 por mês. Pasmem, Srs. Deputados, é o 
dinheiro que o Governo precisa para as obras sociais e para a UEMG. 

Na oportunidade, faço denúncia aos Ministérios Públicos Estadual e 
Federal, a mesma que fiz há anos: as revistas de circulação nacional -
entregarei uma para cada Deputado - fazem propaganda da loteria "EI 
Gordo". Essa loteria é da Espanha, que fica com todos os recursos. 
Esse bilhete é vendido no Brasil. Exploram a loteria no Estado: a 
Loteria Federal , tudo bem, o dinheiro fica na Federação; e o dinheiro 
da Loteria Mineira fica no Estado. Mas vender bilhete de loteria da 
Espanha no Brasil , fica difícil. 

Completando, começaram as propagandas dos transatlânticos que 
chegam ao Brasil no próximo mês. São oito navios com cassinos que 
chegam a todo o litoral. Lembro que o jogo é proibido nesta terra, mas 
no mar não é. Temos de acabar com essa hipocrisia. O jogo existe, e 
está na hora de termos coragem de legalizá-lo. Aplicaremos o dinheiro 
na educação e na segurança pública, para um futuro melhor para 
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nossos filhos e netos. 
Lembro mais uma vez que loteria de outro país é vendida aqui , e 

cassinos de outros países estão no território nacional. Obrigado. 
28 Parte (Ordem do Dia) 

18 Fase 
Abertura de Inscrições 

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação do Requerimento n° 1.512/2003 ao 
Requerimento n° 1 .499/2003, ambos do Deputado Zé Maia, por 
guardarem identidade entre si. 

Mesa da Assembléia, 8 de outubro de 2003. 
Mauri Torres, Presidente. 

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

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, o Requerimento no 
1.597/2003, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art. 
1 04 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 228 Reunião Ordinária, do 
Projeto de Lei n° 247/2003, do Deputado Paulo Piau, e dos 
Requerimentos n°s 1.313 e 1.478/2003, do Deputado Elmiro 
Nascimento, e 1 .486/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura 
Mineira; de Segurança Pública - aprovação, na 188 Reunião Ordinária, 
dos Requerimentos n°s 1 .496/2003, do Deputado Leonardo Quintão, e 
1.503/2003, do Deputado João Bittar; e de Transporte - aprovação, na 
238 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1 .475/2003, do 
Deputado Carlos Pimenta, 1 .484/2003, do Deputado Paulo Cesar, 
1.492/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.497/2003, do 
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O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - Requerimento do 
Deputado Mauri Torres, solicitando a retirada de tramitação do Projeto 
de Lei no 491 /2003, que aguarda parecer em comissão. A Presidência 
defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 
do Regimento Interno. Arqu ive-se o projeto. 

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Requerimento do 
Deputado Miguel Martini, solicitando que o Projeto de Lei no 43/2003 
seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez 
que a Comissão de Educação perdeu o prazo para emitir parecer. A 
Presidência defere o requerimento, em conformidade com o inciso VIl 
do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando que o Projeto 
de Lei no 406/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi 
distribuído, uma vez que a Comissão de Administração Pública perdeu 
o prazo para emitir parecer. A Presidência defere o requerimento , em 
conformidade com o inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do 
Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Adalclever Lopes, solicitando que o 
Projeto de Lei no 896/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a 
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir parecer. A Presidência defere o requerimento, em 
conformidade com o inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do 
Regimento Interno. 

Vem à Mesa requerimento da Deputada Jô Moraes, solicitando a 
inversão da 1 a Fase da Ordem do Dia, de modo que os requerimentos 
sejam apreciados antes da indicação. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da 

Expansão do Metrô, em que pleiteia se peça ao Ministro Valmir 
Campelo, Presidente do Tribunal de Contas da União, o envio a esta 
Casa de cópia do relatório entregue ao Senado Federal sobre as 
possíveis irregularidades ocorridas na destinação orçamentária para 
as obras do metrô de Belo Horizonte e no processo de licitação para a 
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sua realização. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, em 
que pleiteia seja solicitado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento relatório contendo informações sobre a quantidade e 
os tipos de fraudes detectadas pelos laboratórios do Ministério nas 
análises de café. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, em 
que pleiteia seja encaminhado ofício ao Sr. Almir José da Silva Filho, 
Diretor-Presidente do Sindicato da Indústria de Café do Estado de 
Minas Gerais- SINDICAFÉ -, solicitando o envio a essa Comissão da 
relação de empresas processadoras de café sindicalizadas, com a 
finalidade de conhecermos esse conjunto de fundamental importância 
na cadeia produtiva do café. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Saúde, em que pleiteia seja enviado 
ao Secretário de Patrimônio da União em Minas Gerais, pedido de 
informações sobre a situação jurfdica do imóvel construído com 
recursos do Ministério da Saúde destinado à implantação de Hospital 
Regional de Almenara. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Administração Pública, em que 
solicita seja pedido ao Diretor de Operações e Expansão da TELEMIG 
Celular que instale serviço de telefonia móvel nos Municípios de São 
Gonçalo do Pará e Conceição do Pará. 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, cada um por sua 
vez, requerimentos da Comissão Especial da Expansão do Metrô, 
solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento por 30 dias, 
e dos Deputados Antônio Júlio, solicitando que o Projeto de Lei no 
679/2003 seja distribuído à Comissão de Transportes para parecer, e 
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Rogério Correia e outros (6), solicitando que os Projetos de Lei n°s 
1 .079 a 1 .081 e 1 .083/2003 sejam distribuídos às Comissões de 
Administração Pública e de Defesa do Consumidor para parecer, que 
o Projeto de Lei n° 1 .078/2003 seja distribuído às Comissões de 
Segurança Pública e de Defesa do Consumidor para parecer e que o 
Projeto de Lei n° 1 .082/2003 seja distribuído à Comissão de 
Administração Pública para parecer.(Cumpra-se.). 

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do Requerimento no 
808/2003, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita ao 
Secretário Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária que envie 
a essa Comissão o relatório do Instituto de Terras do Estado - ITER -
sobre terras devolutas. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação 
do requerimento com a Emenda no 1 , que apresenta. Foi apresentada 
pela Deputada Jô Moraes a Subemenda n° 1 à Emenda no 1 . A 
Presidência vai renovar a votação do requerimento, salvo emenda e 
subemenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Subemenda no 1 à 
Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Subemenda no 
1 à Emenda no 1, fica prejudicada a Emenda no 1. Fica, portanto, 
aprovado o Requerimento no 808/2003 com a Subemenda no 1 à 
Emenda n° 1. Oficie-se. I 

Requerimento no 814/2003, do Deputado Laudelino Augusto, em que 
solicita ao Presidente do BDMG informações sobre o montante de 
recursos do Projeto SOMMA repassado para a Prefeitura Municipal de 
Ouro Fino, além de outras, também referentes ao Projeto. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 819/2003, da Comissão do Trabalho, em que 
solicita ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre quais sanções 
têm sido aplicadas às empresas de transporte intermunicipal pelo 
descumprimento da Lei n° 9.760, de 1989. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento com a Emenda no 1, que 
apresenta. Em votação, o requerimento , salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda no 1 . Os Deputados que a aprovam 
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 819/2003 com a Emenda n° 1. 
Oficie-se. 

Requerimento n° 820/2003, da Comissão do Trabalho, em que 
solicita ao Subsecretário de Assistência Social da Secretaria do 
Desenvolvimento Social e Esportes e ao Presidente do Conselho 
Estadual de Assistência Social informações sobre o orçamento, a 
destinação e o critério utilizado no repasse dos recursos financeiros 
do Conselho, na gestão 2002. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 833/2003, do Deputado Célio Moreira, em que 
solicita ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre o valor dos 
recursos gastos no recapeamento asfáltico da Rodovia MG-164, no 
trecho compreendido entre o Município de Santo Antônio do Monte e o 
trevo da Rodovia MG-050. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) aprovado. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 833/2003 na forma do 
Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 852/2003, do Deputado Leonardo Quintão, em que 
solicita ao Secretário da Saúde as informações que menciona, 
referentes ao tratamento da hemodiálise no Estado. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, comunico, mais 

uma vez, à Casa e aos Deputados, principalmente aqueles mais 
votados em Belo Horizonte, que hoje, às 19h30min, no Bairro Padre 
Eustáquio, estaremos realizando reunião da Comissão de Assuntos 
Metropolitanos. Estarão presentes o Secretário Anastasia, órgãos da 
CDL, lideranças de Belo Horizonte, Vereadores, comerciantes e a 
população da região, para discutirem a implantação e a construção do 
centro administrativo no aeroporto do Carlos Prates. 
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Sr. Presidente, será uma boa oportunidade para que todas as 

dúvidas sobre a construção do centro administrativo no aeroporto do 
Carlos Prates sejam esclarecidas. Lembramos que se trata de mais 
uma obra de Niemeyer, a qual, sem dúvida, marcará Belo Horizonte. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano que não há 
quórum para votação. 

28 Fase 
O Sr. Presidente - A Presidência vai passar à 28 Fase da Ordem do 

Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para verificação do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados, que, 
somados aos 8 em comissões, perfazem o total de 45 Deputados, 
número suficiente para a votação da matéria constante na pauta. 

Prosseguimento da votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
94/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr., que cria assentos 
preferenciais para pessoas com dificuldade de locomoção temporária 
ou permanente. 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 2, que apresenta, e pela rejeição 
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Presidência vai 
renovar a votação do Substitutivo no 2. Em votação, o Substitutivo no 
2. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

O Deputado lrani Barbosa- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 

verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita 
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que 
o façam neste momento. A Presidência solicita aos Deputados 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
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O Sr. Presidente - Votaram apenas 28 Deputados. Não há 

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência 
vai renovar a votação do substitutivo. Em votação, o Substitutivo n° 2 . 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo no 2, fica 
prejudicado o Substitutivo no 1. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, 
o Projeto de Lei n° 94/2003 na forma do Substitutivo n° 2. À Comissão 
de Transporte. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 101/2003, do Deputado 
Durval Ângelo, que torna obrigatória a fixação em restaurantes, 
lanchonetes e estabelecimentos afins, de cartaz com informações 
sobre a quantidade média de calorias das porções dos alimentos 
comercializados e de tabela explicativa sobre a quantidade ideal de 
calorias que deve ser ingerida diariamente pelos indivfduos, de acordo 
com o sexo e a idade. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor 
opina por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado lrani Barbosa - Peço verificação de votação, Sr. 
Presidente. • 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita 
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que 
o façam neste momento. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 27 Deputados; votaram "não" 2 

Deputados; houve 1 voto em branco. Os Deputados votantes, 
somados aos 8 Deputados em comissões, mais este Presidente e o 
Deputado lrani Barbosa, totalizam 40 Deputados. Está, portanto, 
ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas. Em votação, as 
Emendas n°s 1 e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, 
em 1° turno, o Projeto de Lei no 101/2003 com as Emendas n°s 1 e 2. 
À Comissão de Defesa do Consumidor . 
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O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Votação, em 1° 

turno, do Projeto de Lei no 631 /2003, do Deputado Mauri Torres, que 
altera dispositivo da Lei n° 14.134, de 28/12/2001 , que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Bela Vista de Minas o imóvel 
que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado lrani Barbosa - Peço verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita 
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que 
o façam neste momento. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 

-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente- Votaram, "sim" 31 Deputados, que, somados aos 

8 Deputados em comissões, mais esta Presidência e o Deputado lrani 
Barbosa perfazem o total de 41 Deputados. Está, portanto, ratificada a 
aprovação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 631 /2003. À Comissão 
de Fiscalização Financeira. 

O Sr. Presidente (Deputado Mau ri Torres) - Votação, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 633/2003, do Deputado Paulo Piau, que acrescenta 
dispositivo à Lei n° 12.237, de sn /96, que alterou a Lei n° 1 0.628, de 
16/1/92, que estabelece a organização e o funcionamento do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, instituído no art. 
231 da Constituição do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Turismo opina por sua 
aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado lrani Barbosa - Solicito verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita 
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que 
o façam neste momento. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares . 
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel 

eletrônico. 
O Deputado Rêmolo Aloise - Queria registrar o meu voto, pois o 

painel não funcionou. Votei "sim". 
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 31 Deputados, que, somados aos 8 

Deputados em comissões e este Presidente, totalizam 40 Deputados. 
Está, portanto, ratificada a aprovação, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
n° 633/2003. À Comissão de Turismo. 

Declaração de Voto 
O Deputado Paulo Piau - Queria agradecer aos Deputados e dizer 

da importância do Projeto do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social. Há vários organismos, e, ali, não constava o 
SEBRAE, e a Organização das Cooperativas do Estado de Minas 
Gerais- OSEMG. É uma contribuição que esta Casa está dando para 
o desenvolvimento de Minas Gerais. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
637/2003, do Deputado Leonardo Moreira, que institui o Selo Verde 
Agrícola, define sistema orgânico de produção agropecuária e produto 
da agricultura orgânica e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de Política Agropecuária 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 2, que 
apresenta, e pela rejeição do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 2 . Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado o 
Substitutivo no 1. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de 
Lei no 637/2003 na forma do Substitutivo n° 2. À Comissão de Política 
Agropecuária. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 693/2003, do Deputado 
Sebastião Helvécio, que dispõe sobre rios de preservação 
permanente e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina por sua aprovação 
com a Emenda no 1 da Comissão de Justiça, e com a Emenda no 2, 
que apresenta. Nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento 
Interno, a Presidência deixou de receber a Emenda n° 1, da Comissão 
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de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

O Deputado lrani Barbosa- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 

verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita 
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que 
o façam neste momento. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 32 Deputados, que, somados aos 8 

Deputados nas comissões, mais este Presidente e o Deputado lrani 
Barbosa perfazem o total de 42 Deputados. Está , portanto, ratificada 
a aprovação do projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda no 2. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de 
Lei n° 693/2003 com a Emenda no 2. À Comissão de Meio Ambiente. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 697/2003, do Governador 
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer a retrocessão ao 
Seminário Provincial do Coração Eucarístico de Jesus do imóvel que 
especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado lrani Barbosa- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 

verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita 
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que 
o façam neste momento. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 32 Deputados, que, somados aos 8 

Deputados nas comissões, mais esta Presidência e o Deputado lrani 
Barbosa perfazem o total de 42 Deputados. Está, portanto, ratificada a 
aprovação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 697/2003. À Comissão 
de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 75/2003, do Governador 
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do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Arantina o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do projeto. Em 
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado lrani Barbosa- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 

verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita 
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que 
o façam neste momento. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 30 Deputados, que, somados aos 8 

Deputados presentes nas comissões, mais esta Presidência e o 
Deputado lrani Barbosa, perfazem o total de 40 Deputados. Está, 
portanto, ratificada a aprovação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
75/2003. À Comissão de Redação. 

Questão de Ordem 
Deputado lrani Barbosa- Sr. Presidente, solicito o encerramento, de 

plano, da reunião, por falta de quórum. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 9, 
às 9 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 568 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 7/10/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - Questão de 
ordem; suspensão e reabertura da reunião- 28 Parte (Ordem do Dia): 
18 Fase: Requerimento do Deputado Wanderley Ávila; aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimento no 808/2003; questão de 
ordem; leitura da Emenda n° 1; questões de ordem; apresentação da 
Subemenda no 1 à Emenda n° 1; discurso do Deputado lrani Barbosa; 
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votação do requerimento , salvo emenda e subemenda; aprovação; 
verificação de votação; inexistência de quórum para votação; 
anulação da votação; chamada para a recomposição do número 
regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - 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 - Durval Ângelo - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa - 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 - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo 
Duarte - Roberto Carvalho - 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 20h13min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Questão de Ordem 
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, pelas opiniões diferentes 
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acerca da tramitação das matérias, pediria a V. Exa. que 
suspendesse a reunião, para que pudéssemos chegar a um acordo de 
encaminhamento da pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr.Presidente - É regimental. A Presidência vai suspender a 

reunião por 15 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre 
a apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

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

2a Parte (Ordem do Dia) 
13 Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 23 Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Wanderley Ávila solicitando 
a inversão da pauta da presente reunião, de modo que os pareceres 
sejam apreciados depois dos requerimentos. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento n° 808/2003, da Comissão de 

Política Agropecuária, que solicita ao Secretário Extraordinário para 
Assuntos de Reforma Agrária que envie a essa Comissão relatório do 
Instituto de Terras do Estado- ITER- sobre terras devolutas. A Mesa 
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda 
n° 1 ' que apresenta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia- Sr. Presidente, solicito que a Emenda 

n° 1 seja lida. 
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Secretário, para 

proceder à leitura da Emenda n° 1. 
O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Lê a Emenda n° 1, 

que foi publicada na edição do dia 18/9/2003.). 
Questões de Ordem 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a solicitação foi para 
que pudéssemos ter uma visão do quadro das terras devolutas no 
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A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, pela necessidade de se 
precisar melhor o conteúdo do requerimento, que, em certa medida, 
fica prejudicado com a Emenda no 1, encaminharemos uma 
subemenda à Emenda no 1. 

-Vem à Mesa: 
SUBMENDA No 1 À EMENDA N° 1 AO REQUERIMENTO N° 

808/2003 
Substitua-se a expressão "relatório do ITER sobre terras devolutas" 

por "relatório de atividades desenvolvidas pelo Instituto de Terras do 
Estado de Minas Gerais- ITER -, em especial sobre terras devolutas, 
referido por essa mesma autoridade em reunião desse órgão 
colegiado realizada em 27 de maio de 2003". 

Jô Moraes 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que foi 

apresentada à Emenda no 1 uma Subemenda da Deputada Jô 
Moraes, que recebeu o no 1. Com a palavra, para encaminhar a 
votação da matéria, o Deputado lrani Barbosa. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, peço que tenha 
paciência, pois estou tentando entender a redação da fundamentação 
do requerimento. Estou formando juízo sobre a matéria. Há muito 
tempo não vejo nesta Casa um requerimento com tanto conteúdo. 
Vejam a conclusão do requerimento: (-Lê:) 

"Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 
808/2003 com a Emenda no 1, nos termos seguintes. Emenda no 1. 
Substitua-se a expressão 'relatório do ITER sobre terras devolutas' 
por 'relatório de atividades desenvolvidas pelo Instituto de Terras do 
Estado de Minas Gerais - ITER -, referido por essa mesma autoridade 
em reunião deste órgão colegiado realizada em 27 de maio do 
corrente ano.' . Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de 
setembro de 2003". 

Resta-nos saber para qual Secretaria encaminharemos este 
requerimento, pois a Secretaria de Reforma Agrária não está em lugar 
nenhum. Gostaria de agradecer a atenção dos Deputados. Até a 
próxima. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento , salvo emenda e 
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O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita 
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que 
o façam neste momento. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados, número 

insuficiente para votação, motivo por que a Presidência a torna sem 
efeito e , nos termos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno, 
determina que seja feita a chamada para a recomposição do número 
regimental. 

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados, número 
insuficiente para a continuação dos trabalhos. 

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

a reunião extraordinária de amanhã, dia 8, às 9 horas, e convocando 
os Deputados para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 
horas, com a ordem do dia anunciada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 248 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 24/9/2003 

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Paulo Cesar, Maria Olívia, 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 Chico Rafael, 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 preciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
comunicado do Deputado Biel Rocha, informando que se ausentará 
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no período de 19 a 28/9/2003, por motivo de viagem oficial a Cuba. 
A seguir, o Presidente informa que designou a Deputada Maria Olívia 
relatora do Projeto de Lei no 221 /2003, em 1° turno. Passa-se à 2a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°S 
1.371 , 1.378, 1.401 , 1.416 e 1.417/2003. Passa-se à 3a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
realizada reunião conjunta com a Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas para discutir, com os convidados que 
menciona a volta do trem mineiro. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Biel Rocha. 

ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 1°/10/2003 
Às 1 O horas, 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 
e Marília Campos. 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 de ofícios dos Srs. 
Eduardo Azeredo, Senador da República; Maria Aparecida de Almeida 
Monteiro, Diretora da Diretoria Central de Análise e Pesquisa da 
Superintendência Central de Contadoria-Geral da Secretaria da 
Fazenda, e Benedita Souza da Silva, Ministra da Assitência Social , 
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 26/9/2003. O Presidente 
acusa o recebimento das seguintes proposições em 1 o turno, para as 

'-----0------1 



530 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 
143/2003 (Deputado Jayro Lessa); 583/2003 (Deputado Chico 
Simões); 712/2003 (Deputado José Henrique) e 944/2003 (Deputado 
Doutor Viana). 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. São aprovados requerimentos dos Deputados 
Mauro Lobo e Chico Simões para que sejam apreciados, após o Ofício 
no 1/2003, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, os Projetos 
de Lei n°S 837 e 839/2003. Após discussão e votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, 
da Mensagem n° 43/2003, que contém as contas do Governador do 
Estado referentes ao exercício de 2002, por meio de projeto de 
resolução (relator: Deputado Sebastião Helvécio - registra-se voto 
contrário dos Deputados Chico Simões e Jayro Lessa) e do Ofício n° 
1/2003, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, que contém 
as contas desse Tribunal referentes ao exercíco de 2002, por meio de 
projeto de resolução; e pela aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de 
Lei n°s 837/2003 (relator: Deputado Mauro Lobo); 839/2003 (relator: 
Deputado Chico Simões) (neste instante registra-se a saída dos 
Deputados Chico Simões e Mauro Lobo); 150/2003 na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a 
Subemenda no 1 à Emenda n° 1, da Comissão de Saúde, e com a 
Emenda no 2 (relator: Deputado Sebastião Helvécio - registra-se voto 
contrário da Deputada Marília Campos); e pela aprovação, no 1 o turno, 
dos Projetos de Lei nos 836/2003 (relator: Deputado José Henrique); 
838/2003 (relator: Deputado Jayro Lessa); 840/2003 (relator: 
Deputado Ermano Batista); 873/2003 (relator: Deputado José 
Henrique) e 935/2003 (relator: Deputado Doutor Viana) . Na fase de 
discussão do parecer do relator, Deputado José Henrique, que conclui 
pela aprovação do Projeto de Lei no 429/2003 no 1 o turno, o 
Presidente defere o pedido de vista do Deputado José Henrique. 
Passa-se à 28 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° 1.481/2003. 
Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Neste instante retorna à 
reunião o Deputado Chico Simões. É apresentado requerimento do 
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Deputado Chico Simões, em que solicita a realização de audiência 
pública, com a presença do Secretário da Fazenda, para que sejam 
prestados esclarecimentos necessários à análise dos Projetos de Lei 
n°s 1.078 a 1.083/2003. É designado relator do requerimento o 
Deputado José Henrique. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa -

Mauro Lobo. 
ATA DA 48 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

EXPANSÃO DO METRÔ, EM 1°/10/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, Vanessa Lucas e Marília Campos, 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 ouvir convidados sobre denúncias 
veiculadas pela imprensa, no dia 14/9/2003, relativas às obras do 
metrô de Belo Horizonte e sobre o acidente ocorrido com o garoto 
José Carlos Júnior, na Estação do Metrô, no Bairro Santa Tereza, a se 
discutirem e votarem proposições da Comissão e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: fax do Sr. Elsio Jeová dos 
Santos, Secretário da Secretaria de Controle Externo do Estado, 
informando que o convite para que o Secretário participe de reunião 
da Comissão deverá ser encaminhado à Presidência do Tribunal de 
Contas da União e esclarecendo que as informações necessárias para 
os trabalhos da Comissão poderão ser atendidas mediante ofício 
àquela Secretaria. A seguir, o Presidente comunica que, em virtude da 
não-localização dos pais do garoto José Carlos Júnior, morto no 
acidente ocorrido na Estação do Metrô de Belo Horizonte, achou por 
bem dispensar os demais convidados e marcar outra data para ouvi-
los. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do 
Deputado Célio Moreira (2) , em que solicita a prorrogação do prazo de 
funcionamento dos trabalhos da Comissão por mais 30 dias, e sejam 
convidados os Srs. João da Silva Dias e Luiz Otávio Mota Valadares, 
respectivamente, Presidente e ex-Presidente da CBTU, o Presidente 
do Tribunal de Contas da União e o Vereador Totó Teixeira, para 
prestarem informações sobre as possíveis irregularidades ocorridas 
na execução das obras do metrô de Belo Horizonte, apontadas em 
relatório do TCU encaminhado ao Senado Federal ; e Marília Campos, 
em que solicita ao Tribunal de Contas da União o envio de cópia do 
relatório acima mencionado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Vanessa Lucas - Gustavo Valadares -

Marília Campos. 
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

TRANSPORTE DE AUTOMÓVEIS, EM 1°/1 0/2003 
Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Sebastião Helvécio, Laudelino Augusto, lrani Barbosa, Marília 
Campos e Bonifácio Mourão, membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados Antônio Carlos Andrada e 
Jayro Lessa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado lrani Barbosa, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
solicita à Deputada Marília Campos que proceda à leitura da 
correspondência enviada pelos Srs. Onofre Alves Batista Júnior, 
justificando sua ausência; Roberto Bottone, indicando um 
representante; e Walter Carlos da Silva, Diretor da CSD Engenharia e 
Comércio, prestando esclarecimentos. O Presidente informa que a 
reunião se destina a ouvir os Srs. Fuad Jorge Noman Filho, Secretário 
de Estado da Fazenda, representado pelo Sr. Renê de Oliveira e 
Souza Júnior, Subsecretário da Receita Estadual; José Luiz Ricardo, 
Presidente do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais; 
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Roberto Bottone, Diretor Financeiro da Fiat do Brasil S.A., 
representado pelo Sr. José Eduardo de Lima Pereira, Diretor de 
Assuntos Corporativos dessa empresa; e Onofre Alves Batista Júnior, 
Procurador Regional da Fazenda - I, que, conforme correspondência 
enviada, não pôde comparecer. Os convidados fazem suas 
exposições e em seguida são questionados pelos Deputados 
presentes. O Presidente informa que o inteiro teor da reunião consta 
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a colaboração dos Srs. Renê de Oliveira e 
Souza Júnior, José Luiz Ricardo e José Eduardo de Lima Pereira, 
pelos esclarecimentos prestados, agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Sebastião Helvécio, Presidente- Marília Campos- lrani Barbosa. 

ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, EM 2/10/2003 

Às 1 Oh45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta, Neider Moreira e 
Chico Simões, 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 
matéria relacionada com o Programa Saúde Família e destina esta 
parte da reunião a ouvir os seguintes convidados: Srs. Benedito 
Scaranci Fernandes, Superintendente de Atenção à Saúde, e Carlos 
Eduardo Sampaio Fonseca, Presidente da Associação dos Médicos 
de Saúde da Família, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Fahim Sawan, 
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
na ordem acima mencionada, para que façam suas exposições. 
Participam dos debates os seguintes convidados: Sra. Helena 
Magalhães, do Conselho Regional de Nutrição; Srs. Paulo Prazeres, 
do Conselho Regional de Psicologia, Waltovânio Cordeiro de 
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Vasconcelos, do Conselho Regional de Farmácia, e Roges 
Carvalho Santos, do Sindicato dos Psicólogos do Estado. Segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A 
Presidência passa à discussão e votação à de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Domingos Sávio e Carlos Pimenta, em que solicitam a 
realização de audiência pública desta Comissão com a Comissão de 
Administração Pública, para analisar a situação do Hospital da Baleia, 
que vem passando por grandes dificuldades administrativas e 
financeiras; do Deputado Domingos Sávio, em que solicita sejam 
enviados ofícios aos Secretários de Estado e Municipal da Saúde, 
com vistas a que seja dada atenção especial ao Hospital da Baleia , 
que tem passado por grandes dificuldades, sendo anunciada, 
inclusive, a suspensão dos procedimentos ambulatoriais; do Deputado 
Ricardo Duarte, em que solicita seja encaminhado ofício à Secretaria 
de Estado da Saúde, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas 
com vistas à apuração de supostas irregularidades nas contas da 
saúde, ocorridas no Município de Bicas, conforme documentação 
apresentada. 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, 9 de outubro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Célio Moreira - Neider Moreira - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
ATA DA 182 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 2/10/2003 
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Bonifácio Mourão, Gilberto Abramo, Ermano Batista, Weliton Prado, 
Leonardo Moreira, Leonídio Bouças e Elmiro Nascimento (substituindo 
este ao Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do 
PFL). Estão presentes, também, os Deputados Antônio Júlio, Chico 
Simões, Adalclever Lopes, Célio Moreira, lvair Nogueira, Rêmolo 
Aloise, Alberto Pinto Coelho . Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano 
Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
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por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
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 constitucionalidade, legalidade e juridicidade, 
no 1 ° turno, dos Projetos de Lei n°s 629 na forma do Substitutivo no 1 
(relator: Deputado Bonifácio Mourão); 831 /2003 com a Emenda no 1 
(relator: Deputado Ermano Batista - registra-se voto contrário do 
Deputado Weliton Prado); 982/2003 na forma do Substitutivo no 1 
(relator: Deputado Gilberto Abramo). Após discussão e votação é 
aprovado o parecer pela antijuridicidade, ilegalidade e 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 939/2003 (relator: Deputado 
Ermano Batista). Os pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 850 e 
896/2003, no 1 o turno, deixam de ser apreciados em virtude de 
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Ermano 
Batista, em virtude de redistribuição. É aprovado requerimento que se 
solicita seja convertido em diligência ao autor o Projeto de Lei no 
870/2003. Os pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 990/2003 
(relator: Deputado Gilberto Abramo) e 1.029/2003 (relator: Deputado 
Gilberto Abramo, em virtude de redistribuiçao) no 1° turno, deixam de 
ser apreciados em virtude de prorrogação do prazo solicitada pelo 
relator. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado 
Bonifácio Mourão, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade do Projeto de Lei no 1.004/2003 com a Emenda no 1 , no 1 o 
turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Weliton 
Prado. O parecer sobre o Projeto de Lei no 993/2003 (relator: 
Deputado Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição) no 1 o turno, 
deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação do prazo solicitada 
pelo relator. O Presidente submete a discussão o parecer do relator, 
Deputado Leonfdio Bouças, sobre o Projeto de Lei no 1 .078/2003, que 
conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria 
com as Emendas n°s 1 a 3. Durante a discussão, o Deputado Weliton 
Prado apresenta seis propostas de emenda. Encerrada a discussão, o 
Presidente submete a votação o parecer do relator, salvo propostas 
de emenda, o qual é aprovado. A seguir, submete à votação as 
propostas de emenda, ficando aprovada a Emenda n° 2, que recebeu 
parecer favorável do relator, e rejeitadas as nos 1 e 3 a 6. Nos termos 
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do art. 138, § 1°, do Regimento Interno, é aprovada a nova redação 
do parecer que conclui pela constitucionalidae, legalidade e 
juridicidade da matéria com as Emendas n°s 1 a 4 ao Projeto de Lei no 
1.078/2003. Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, 
cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei n°s 
371 e 469/2003, este último com a Emenda n° 1; 472/2003 com a 
Emenda no 1, 734, 749 e 753, este último com a Emenda no 1; 756, 
757, 759, 760, 762 e 769, este último com a Emenda no 1; 770, 772, 
805 e 806/2003, este último com a Emenda no 1; 950, 971 , 994, 995, 
1.009, 1.012, 1.028 e 1.064/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças, 
em virtude de redistribuição) ; 731 , 742, 747/2003, este último com a 
Emenda no 1; 983, 1.027, 1.058/2003 (relator: Deputado Gilberto 
Abramo, em virtude de redistribuição); 775, 776, 787 e 791/2003, este 
último com a Emenda no 1; 797, 956, 959, 960, 964, 965, 1.025 e 
1.069/2003 (relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de 
redistribuição); 783 e 807/2003, este último com a Emenda n° 1; 945, 
946, 989, 1.031 e 1.066/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 
940, 958, 1.001 , 1.014, 1.030 e 1.034/2003 (relator: Deputado 
Leonídio Bouças); 954, 970, 974, 1.023 e 1.032/2003 (relator: 
Deputado Ermano Batista); 1.022 e 1.038/2003 (relator: Deputado 
Bonifácio Mourão). Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. O Deputado Weliton Prado apresenta requerimento em 
que solicita a realização de audiência pública para debater sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e legalidade dos Projetos de Lei n°s 
1.079 a 1.083/2003, que é recebido pelo Presidente desta Comissão. 
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, 9 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira - Weliton Prado -

Gustavo Valadares - Leonídio Bouças. 
ATA DA 198 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 2/10/2003 
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Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os 

Deputados Sargento Rodrigues, Ana Maria Resende (substituindo 
este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do PSDB) e 
Weliton Prado (substituindo o Deputado Rogério Correia, por 
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sargento 
Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento da Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão. O 
Presidente acusa o recebimento dos seguintes Projetos de Lei, no 1 o 
turno, para os quais designou os relatores citados a seguir: 843/2003 
(Deputado Zé Maia); 868/2003 (Deputado Rogério Correia) e 
280/2003 (Deputado Rogério Correia). Passa-se à 3a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, é aprovado 
requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja 
realizada audiência pública desta Comissão no Município de 
Taiobeiras, com a finalidade de averiguar denúncias de abuso sexual 
ocorrido nessa cidade, contra crianças de 11 a 15 anos. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Leonardo Moreira - Biel Rocha. 

ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 7/10/2003 

Às 1 Oh1 Omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Sargento Rodrigues, Biel Rocha e Leonardo Moreira, 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 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 tratar de assuntos de 
interesse da Comissão e apreciar a matéria constante da pauta. 
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Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°s 1 .496 e 1 .503/2003. 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, 8 de outubro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Ana Maria 

Resende. 
ATA DA 248 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 8/10/2003 
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

José Milton, Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e 
Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental , a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Leonardo Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de 
correspondência da Assessoria de Comunicação da FUNEDI- UEMG, 
publicada no "Diário do Legislativo" de 3/10/2003. 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 
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Fábio Avelar, que 
conclui pela rejeição do Projeto de Lei no 539/2003, no 1 o turno, o 
Presidente defere o pedido de vista do Deputado José Milton. Passa-
se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°s 1 .498, 1.506 e 1 .510/2003 com a Emenda n° 1, do 
Deputado Fábio Avelar. 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, 9 de outubro de 2003. 

L--------0------' 



539 
Doutor Ronaldo, Presidente - Fábio Avelar - Maria José Haueisen 

- Carlos Pimenta. 
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 8/10/2003 
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Adalclever Lopes, Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças, Sidinho do 
Ferrotaco e Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Biel Rocha, Laudelino Augusto, 
Maria Tereza Lara e Paulo Piau. 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 debater o Projeto de Lei 
no 473/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, que dispõe sobre 
a prática de educação física nas unidades do Sistema Estadual de 
Ensino. O Presidente lê decisão sobre requerimento relativo ao 
Projeto de Lei no 18/2003 e informa que, no dia 7 , designou a 
Deputada Ana Maria Resende para relatar os Projetos de Lei n°s 747 
e 1 .058/2003; o Deputado Leonídio Bouças para relatar os Projetos de 
Lei n°s 831 e 787/2003; o Deputado Sidinho do Ferrotaco para relatar 
os Projetos de Lei n°s 18, 776, 946 e 956/2003; o Deputado Weliton 
Prado para relatar os Projetos de Lei n°s 958 e 1.027/2003; e que 
avocou a si a relataria dos Projetos de Lei nos 945 e 994/2003. Passa-
se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento do Deputado Weliton Prado, em que solicita 
reunião para debater as condições de infra-estrutura da Escola 
Estadual do Bairro Jardim lpê, Município de Governador Valadares. O 
Presidente destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que 
discorrerão sobre o Projeto de Lei n° 473/2003. Registra-se a 
presença de Maria Auxiliadora Campos Araújo, Conselheira do 
Conselho Estadual da Educação; Vereadora Maria Aparecida Longo, 
do Município de lturama; Cláudio Augusto Boschi e Carlos Alberto 
Camilo Nascimento, respectivamente, Presidente e membro do 
Conselho Regional de Educação Física; Helder Ferreira lsayama e 
Eustáquia Salvadora de Souza, do curso de Educação Física da 
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UFMG; Pablo Juan Greco, do CONDESEF; Jaime Tolentino, do 
curso de Educação Física da UNIMONTES; Elenice Faccion, do curso 
de Educação Física da Uni-BH; Rui Martins Alves Pereira, Presidente 
da APEFMIG; Santusa Campos Pinto, do Sind-UTE; e Tarcísio 
Monteiro Maia, Professor de Juiz de Fora, os quais são convidadas a 
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Biel Rocha, autor do requerimento que deu origem ao debate, para 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença 
dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a reunião extraordinária, no dia 9, às 11 horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças - Antônio Carlos 

Andrada - Weliton Prado - Olinto Godinho. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 455/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em 
epígrafe tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Centro 
Estudantil Presbiteriano de Assistência à Criança - CEPAC -, com 
sede no Município de Araxá. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art. 
103, I, "a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Fundado pela Igreja Presbiteriana de Araxá, o CEPAC é uma 

entidade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve atividades voltadas 
para a assistência ao menor carente na área da educação e da saúde, 
oferecendo-lhe ainda apoio moral e espiritual, sem distinção de sexo, 
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cor e credo político ou religioso. 

Os trabalhos desenvolvidos por essa entidade constituem, sem 
dúvida, valiosa parceria com o poder público na busca da melhoria 
das condições de vida da sociedade, pelo que ajuizamos conveniente 
e justa a pretensão de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade 
pública. 

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

455/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 624/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado lrani Barbosa, a proposição em tela tem por 

objetivo seja dada a denominação de Antônio Rigueira da Fonseca à 
Escola Estadual do Bairro Savassi, situada no Municfpio de Ribeirão 
das Neves. 

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela 
Comissão de Constituição e Justiça e, agora, vem a este órgão 
colegiado a fim de ser apreciado conclusivamente, nos termos do art. 
103, I, "b", c/c o art. 102, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A apresentação do projeto decorre de pleito dirigido ao seu autor por 

intermédio do Ofício no 1.032/2001/GP, subscrito pelos Vereadores do 
Município de Ribeirão das Neves. 

Por esse documento, o corpo de edis esclarece que Antônio 
Rigueira da Fonseca, falecido em junho de 2001 , foi Prefeito da 
localidade, destacando-se pela dedicação ao trabalho em prol do 
interesse público. 

Nada mais justo, portanto, que emprestar o seu nome para 
denominar um bem público, como forma de homenagear a saudosa 
figura que tantos benefícios prestou à população. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação, em turno único, do 

Projeto de Lei no 624/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
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Ana Maria Resende, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 726/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela 

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais- APAE de São João do Paraíso, com sede 
nesse município. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art. 
103, I, "a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de São João do Paraíso, como todas as demais, presta 

relevantes serviços ao portador de deficiência, seja propiciando-lhe 
meios para a sua integração na sociedade, seja oferecendo-lhe 
assistência médica e terapêutica ou outras ações que visem à 
promoção do seu bem-estar. 

Para subsidiar esse trabalho, mantém cooperativas, escolas 
especializadas, oficinas pedagógicas e classes especiais em 
entidades públicas e privadas, bem como serve de órgão de 
articulação com outras entidades do município que defendam a 
mesma causa, auxiliando-as na criação de unidades assistenciais. 

Torna-se, assim, merecedora do pretendido título declararatório de 
utilidade pública, que constitui forma de homenageá-la, em 
reconhecimento de sua importância social. 

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

726/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Alencar da Silveira Jr., relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 729/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em 
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tela visa declarar de utilidade pública o Lions Clube de Visconde do 
Rio Branco, com sede nesse município. 

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

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

Fundamentação 
O Lions Clube de Visconde do Rio Branco é entidade civil sem fins 

lucrativos, encontra-se em funcionamento desde 22/10/66 e busca 
desenvolver importantes atividades assistenciais e filantrópicas . 

Destacam-se entre os seus principais objetivos: fomentar o espírito 
de compreensão entre os diversos povos; promover os princípios de 
bom governo e boa cidadania; interessar-se, ativamente, pelo bem-
estar da comunidade; promover fóruns para a livre discussão dos 
assuntos de interesse público; incentivar os cidadãos a servir o 
próximo; e estimular a eficiência e elevado padrão ético no comércio, 
na indústria, no exercício das profissões e na prestação de serviços 
em geral. 

Pelo trabalho de inegável importância social realizado pela entidade, 
é justo conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão ' 
Considerando a exposição de motivos, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei no 729/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Leonídio Bouças, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 730/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em tela tem 

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores 
do Bairro Milagre, com sede no Município de Belo Oriente. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que apresentou, 
com o objetivo de sanar erro material relativo à denominação da 
entidade. 
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Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a 

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do 
art . 103, I, "a", c/c o art. 1 02, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação em referência é uma entidade civil , dotada de 

personalidade jurídica, com fins estritamente sociais. 
Com efeito, o art. 3° de seu estatuto estabelece como objetivos a 

realização de atividades que visem à melhoria de infra-estrutura 
básica do local onde está situada, como água, iluminação, rede de 
esgoto, limpeza pública, a reivindicação de transporte coletivo 
eficiente para os moradores, o acesso à saúde, à educação, à cultura, 
à recreação e outros. 

Infere-se, portanto, a oportunidade de se prestar reconhecimento 
público à importância das atividades desenvolvidas por ela, 
concedendo-lhe o almejado tftulo declaratório de utilidade pública. 

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

730/2003 com a Emenda no 1 , apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 733/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em 

epígrafe tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Centro 
de Formação São José - Promoção da Família, com sede no 
Município de Carmo do Rio Claro. 

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 
matéria, nos termos do art. 103, I, "a", c/c o art. 1 02, XIV, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O referido Centro tem por objetivo geral a promoção e o 

desenvolvimento das famílias que integram a comunidade, com 
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destaque para ações que visem à formação de valores cristãos; ao 
resgate de valores culturais, humanos, sociais, morais e religiosos da 
família; à redução da violência familiar e comunitária; à formação de 
voluntários que prestarão apoio às famílias carentes; à 
conscientização sobre a importância da defesa do meio ambiente; e à 
manutenção de parcerias com órgãos públicos e privados para 
realização dos seus fins. 

Somos, pois, favoráveis a que se outorgue ao Centro, em 
reconhecimento da relevância de suas atividades para o bem-estar 
dos associados, o pretendido título declaratório de utilidade pública 
estadual. 

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

733/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
André Quintão, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 763/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Ricardo Duarte, a proposição em tela tem 

por escopo seja declarada de utilidade pública a Casa da Divina 
Providência, com sede no Município de ltuiutaba. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. 

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, nos termos do art. 103, I, "a", c/c o art. 1 02, XIV, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Casa da Divina Providência, entidade privada dotada de 

personalidade jurídica e sediada no Município de ltuiutaba, tem por 
finalidade promover o desenvolvimento e o bem-estar de crianças, 
adolescentes, idosos e respectivas famílias, oferecendo-lhes 
orientação profissional e apoio moral, espiritual , educacional e cultural, 
sem distinção de raça, cor, condição social , credo político ou religioso. 

Tendo em vista a relevância desses objetivos, consideramos 
oportuno conceder-lhe a pretendida honraria, como reconhecimento 

L....------0-------1 



546 
dos seus esforços em prol da melhoria da qualidade de vida. 

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

763/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 821 /2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela 

pretende declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Bairro São Benedito, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que o 
examinou, preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta, vindo agora a esta 
Comissão para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação dos Moradores do Bairro São Benedito é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos fundada em 19/12/83, tendo como 
objetivo precfpuo congregar órgãos e pessoas interessadas em 
melhorar as condições socioeconômicas dos moradores do Bairro São 
Benedito, principalmente dos segmentos mais necessitados. 

Para tanto, procura conscientizar a comunidade de suas 
possibilidades e potencialidades, levando seus integrantes a 
responder e lutar por seus anseios e necessidades. 

Realizando uma obra de inegável importância social , justa se torna a 
declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Levando-se em consideração a exposição de motivos, opinamos 

pela aprovação do Projeto de Lei no 821/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Alencar da Silveira Jr., relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 825/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em 
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epígrafe tem por escopo seja declarado de utilidade pública o 
Grupo Esperança Terceira Idade de Morada Nova de Minas, com 
sede nesse município. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, quando concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que apresentou, 
com o objetivo de corrigir erro material relativo à denominação da 
entidade. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art. 
103, I, "a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Grupo Esperança Terceira Idade é uma sociedade civil de caráter 

cultural , assistencial e educacional sem fins lucrativos que tem por 
finalidade, conforme indica o seu nome, promover o bem-estar dos 
idosos. 

Para atingir seus objetivos, o Grupo se serve de articulação com 
outras entidades congêneres no mesmo município; encarrega a si 
mesmo de reunir e divulgar as informações sobre o planejamento de 
programas e trabalhos especializados na questão do idoso, promove e 
estimula a realização de passeios recreativos. 

Considerada a natureza das atividades da entidade, julgamos justa a 
pretensão de se lhe conceder o pretendido título declaratório de 
utilidade pública. 

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

825/2003 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Alencar da Silveira Jr., relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 833/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Pinduca Ferreira, objetiva 

declarar de utilidade pública a Associação Divulgadora de Cultura do 
Estado de Minas Gerais- ADCULTURA -, com sede no Município de 
Betim. 

Após sua publicação, a matéria foi examinada preliminarmente pela 
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Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição. Vem agora a 
este colegiado para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Divulgadora de Cultura do Estado de Minas Gerais -

ADCULTURA - não tem fins lucrativos e busca desenvolver um 
importante trabalho de integração social e de melhoria da qualidade 
de vida de todos os artistas e divulgadores de cultura do Estado, 
incentivando ações de natureza educacional, desportiva e de lazer. 
Dentro de suas atividades fins, merece destaque o projeto de 
implantação de radiodifusão, operando em FM ou AM, com uma 
programação variada, voltada, principalmente, para o jornalismo 
educativo, cultural e esportivo. 

Saliente-se, por oportuno, que o seu estatuto prevê que, para o 
cumprimento dos seus objetivos e finalidades , não fará distinção de 
raça, nacionalidade, religião, cor, estado civil ou de posição político-
partidária. 

Realizando um trabalho de inegável importância, é justo conceder-
lhe o título declaratório de utilidade pública. 

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

833/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Sidinho do Ferrotaco, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 834/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Pinduca Ferreira, visa a 

declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Bom Jesus, com 
sede no Município de Betim. 

Submetida a matéria preliminarmente à Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da proposição. Cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 1 03, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A Creche Comunitária possui como meta primordial prestar 

assistência a crianças carentes menores de 6 anos de idade, cujos 
pais residem no Bairro Universal, em Betim. 

Apoiada em consagrados princípios humanitários, presta serviços de 
assistência às famílias necessitadas, ao mesmo tempo em que 
procura incutir em cada pessoa espírito de integração e solidariedade. 

Pelos princípios que norteiam a entidade, acreditamos seja 
merecedora do título de utilidade pública. 

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

834/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 856/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em 

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária 
de Baixa Alegre e Regiões Circunvizinhas- ACBARC -, com sede no 
Município de Novo Oriente de Minas. 

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 tem o objetivo precípuo de congregar órgãos e 

pessoas interessadas em melhorar as condições socioeconômicas 
dos moradores de Novo Oriente de Minas, principalmente dos 
segmentos mais necessitados. 

Em relação à área social, empenha-se para oferecer a seus filiados 
e dependentes assistência médica e odontológica, orientação e 
assistência jurídica, e também para combater a fome e a pobreza pelo 
incentivo à produção de alimentos básicos. 

Quanto às atividades econômicas, trabalha para a realização de 
obras e melhoramentos que notadamente possam desenvolver os 
setores produtivos. 
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Em virtude do exposto, julgamos de grande relevância a outorga 

do título de utilidade pública à Associação Comunitária de Baixa 
Alegre e Regiões Circunvizinhas. 

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

n° 856/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Alencar da Silveira Jr., relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 858/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Cesar, a proposição em tela tem por 

escopo seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 
Esperança e Vida- ACEV -, com sede no Município de Nova Serrana. 

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, nos termos do art. 103, I, 
"a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme preceitua o art. 2° do estatuto da ACEV, esta tem por 

finalidade precfpua prestar serviços sociais, com destaque para: a 
proteção da saúde da família, da gestante, da criança e das pessoas 
idosas, por meio do atendimento em creche, de orientação sistemática 
a pacientes e do Programa da Terceira Idade; o combate à pobreza; a 
proteção ao meio ambiente; e a defesa dos interesses dos associados 
junto aos órgãos públicos e às entidades privadas. 

Em razão da natureza de suas atividades, julgamos meritório que se 
conceda à Associação o pretendido tftulo declaratório de utilidade 
pública. 

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

858/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 866/2003 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
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Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela pretende 
declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios do Médio 
São Francisco- AMMESF -,com sede no Município de Pirapora. 

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 AMMESF é entidade civil, sem fins lucrativos, de duração 

indeterminada, que tem como objetivo principal e estatutário promover 
a integração administrativa, econômica e social dos municípios 
filiados. 

Para cumprimento dos seus objetivos, se propõe, respeitada a 
autonomia municipal, a ampliar e fortalecer a capacidade 
administrativa, econômica e social dos entes que a integram, 
prestando-lhes assistência em suas atividades. 

Pelo que foi exposto, consideramos a AMMESF 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 866/2003, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Paulo Cesar, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 874/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Chico Rafael , visa a 

declarar de utilidade pública a Associação São Rafael, com sede no 
Município de Pouso Alegre. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
assunto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A Associação São Rafael é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, que desenvolve atividades essencialmente de caráter 
assistencial. Assim, tem como objetivo prestar auxílio a pacientes 
oncológicos, além de oferecer-lhes apoio moral e espiritual por meio 
dos ensinamentos cristãos. 

É relevante mencionar também que ela cria centros de pesquisas e 
divulga ações preventivas em oncologia. 

Em vista do que foi apresentado, pode-se considerar a referida 
entidade perfeitamente habilitada a receber o título de utilidade 
pública. 

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

874/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 891 /2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Doutor Viana, autor do Projeto de Lei n° 891/2003, 

pretende seja declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre 
Patrício Pedro de Souza, com sede no Município de Felixlândia. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1 . 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Lar dos Idosos Padre Patrício Pedro de Souza, fundado em 

12/2/50, é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Seu principal 
objetivo é congregar pessoas idosas de ambos os sexos, 
proporcionando-lhes abrigo, vestuário, alimentação e tratamento de 
saúde. 

É relevante ressaltar que ela mantém serviços destinados ao 
atendimento de segmentos carentes. Dessa forma, busca o bem-estar 
dos idosos e, também, procura auxiliar as pessoas que se encontram 
à margem da sociedade. 

Fica demonstrado, pois, que a referida entidade é merecedora do 
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título declaratório de utilidade pública. 

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

891 /2003 com a Emenda n° 1 , da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Alencar da Silveira Jr., relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 905/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Durval Ângelo, visa 

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE- de Acaiaca, com sede nesse município. 

Inicialmente, 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 o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Acaiaca presta inegável serviço ao município, apesar 

das dificuldades por que passa, sobrevivendo graças ao esforço, à 
abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo de seus 
dirigentes. 

Não possuindo orçamento fixo, promove, regularmente, eventos 
rentáveis, mas também recebe doações. 

Pelos princípios que a norteiam, com base na ética e na cidadania, 
ela se torna merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

905/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 912/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 

em tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Fervedouro, com sede nesse 
município. 
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A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente 

a matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Compete agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente 
sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Fervedouro promove medidas de âmbito municipal 

visando assegurar o bem-estar dos excepcionais, promovendo a sua 
educação e assistindo-os em suas necessidades quotidianas. 

Tem por finalidade precípua dar proteção e assistência aos 
excepcionais, sob todas as formas possíveis, seja incentivando o 
convívio entre eles, seja dando-lhes condições de integração na 
sociedade, seja oferecendo-lhes diversão e lazer. 

Nada mais justo, pois, que o poder público preste à entidade o 
reconhecimento pelos seus trabalhos de alta relevância social. 

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

912/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 925/2003 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
De autoria do Deputado Zé Maia, a proposição em tela tem por 

objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Cidadania Negra de 
Monte Carmelo, com sede no mesmo município. 

Após o exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, vem ela a este órgão colegiado para 
deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, "a", ele o art. 102, V, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O referido centro é uma entidade civil de direito privado sem fins 

lucrativos e organizada para prestar serviços sociocomunitários aos 
afro-brasileiros e aos filiados em geral. 

De acordo com o art. 2° de seu estatuto, tem ele por finalidade 
precípua divulgar e defender os interesses de seus filiados , 
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promovendo meios de acesso à saúde, à alimentação, à educação, 
à convivência familiar, à dignidade e ao lazer, bem como protegê-los 
de toda forma de discriminação, exploração, violência, crueldade, 
negligência e opressão, e promover, incentivar e divulgar a cultura 
negra. 

Nada mais justo, portanto, que se lhe conceda o título declaratório 
de utilidade pública, em reconhecimento à relevância dos serviços que 
presta à comunidade. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

925/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Mauro Lobo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 955/2003 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em questão 

pretende declarar de utilidade pública o Instituto Jurídico para 
Efetivação da Cidadania - Minas Gerais - IJUCI-MG -, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, 
que o analisou preliminarmente, concluindo p

1
or sua juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade, vindo agora a matéria a esta 
Comissão, para deliberação conclusiva, conforme estabelece o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Fundado em junho de 2000, o Instituto para Efetivação da Cidadania 

- Minas Gerais - IJUCI-MG - é uma sociedade civil sem fins lucrativos, 
de finalidade social , apartidária, constituída por prazo indeterminado, 
regida pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência. 
Merecem destaque suas iniciativas para promover a cidadania e a 
busca do acesso da população em geral e , em particular, dos mais 
carentes aos direitos positivados pela ordem jurídica, por meio de 
instrumentos processuais adequados, em todas as áreas do direito. 

Os principais objetivos e atividades da IJUCI-MG, além do 
mencionado, são a orientação gratuita da população em questões 
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legais, mediante a formação de um núcleo de orientação jurídica, 
visando a esclarecê-la e combater a desinformação; o 
aperfeiçoamento dos profissionais e dos acadêmicos, por meio da 
prática da orientação jurídica gratuita; o estímulo ao estudo da 
doutrina, da legislação e da jurisprudência, com ênfase na integração 
entre as bases tradicionais do conhecimento jurídico e as novas 
tendências, mediante a organização de centros de estudos 
doutrinários em direito e a promoção de eventos para o 
aprimoramento de profissionais e acadêmicos da área jurídica; a 
promoção da ética, da paz, dos direitos humanos prevalentes na 
democracia e de outros valores universais; e o fomento e a execução 
de atividades de interesse público, mediante celebração de termos de 
parceria com secretarias de Estado, Prefeituras, conselhos de direitos 
humanos, sindicatos, universidades e organizações não 
governamentais. 

Tendo em vista a relevância do trabalho realizado pelo IJUCI-MG, 
pode-se considerar o Instituto perfeitamente habilitado a receber o 
título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo que foi aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

955/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Biel Rocha, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 429/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 
em pauta, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 
1.889/2001 , altera dispositivo da Lei n° 13.166, de 20/1/99, que dispõe 
sobre o pagamento, pelo Estado, de honorários a advogado não-
Defensor Público nomeado para defender réu pobre. 

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta 
concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de 
Administração Pública, que opinou por sua aprovação. 

Em observância ao art. 188, c/c o art. 102, VIl , do Regimento 
Interno, cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer. 
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Fundamentação 

A propostçao sob comento objetiva modificar o art. 1 O da Lei no 
13.166, de 1999, dando nova redação ao seu § 2° e acrescentando-
lhe o § 3°. Essa lei estabelece a forma de remuneração de advogado 
não-Defensor Público nomeado para defender réu pobre. 

A citada lei dispõe, em seu art. 1 O, que o pagamento dos honorários 
devidos ao defensor dativo se daria por meio de certificação de 
repartição fazendária competente, para ser efetuado no prazo de um 
mês, observada a ordem da apresentação das certidões, o que 
caracteriza forma de pagamento e cobrança pela via administrativa. 
Acontece que os pagamentos não vêm sendo efetuados, e o que se 
pretende com a modificação da citada norma é permitir a 
compensação dos créditos relativos aos honorários com valores 
devidos ao Estado, relativos ao ITCD e às custas dos serviços 
forenses. 

Como pode ser facilmente verificado, o projeto em apreço não cria 
despesas para os cofres públicos, porquanto o arbitramento de 
honorários para os advogados dativos em sentença e a conseqüente 
expedição de certidão já são procedimentos previstos desde a 
promulgação da Lei no 13.166, de 20/1/99. Desse modo, o instituto da 
compensação será apenas um mecanismo que possibilitará ao Estado 
realizar o pagamento desses profissionais, sem a necessidade de 
utilizar receitas que já tenham ingressado nos cofres estaduais. 

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

429/2003 no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Mauro 

Lobo - Jayro Lessa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 674/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, proíbe 
a comercialização de produtos ópticos nas condições que menciona e 
dá outras providências. 

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que 
perdeu prazo para emitir parecer quanto à constitucionalidade, 
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legalidade e juridicidade da matéria. 

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, em conformidade com o art. 188, c/c o art. 102, XI , do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem por objetivo proibir a comercialização 

de lentes de grau e outros produtos ópticos fora dos estabelecimentos 
que não sejam credenciados para a prática. Prevê, ainda, multas e 
punições para o infrator. 

Duas grandes questões podem ser discutidas a partir da idéia inicial 
do projeto em pauta: a pirataria e a saúde. Um grande passo será 
dado pela nossa sociedade quando houver maior conscientização dos 
males causados pelas falsificações de produtos industrializados, entre 
eles os óculos de grau, objeto desta proposição. É falsa a idéia de que 
a pirataria é uma forma de pessoas desempregadas ganharem o seu 
dinheiro honestamente. Isso não é verdade. Vender produtos 
falsificados é atividade ilícita bastante lucrativa, controlada por grupos 
que, muitas vezes, possuem ligação com o tráfico de drogas. A 
produção e a venda de produtos falsificados causam pesados 
prejuízos à Receita Federal, na forma de impostos não recolhidos, e 
inibem a criação de novos empregos, um dos mais graves problemas 
do País, neste momento. E preciso que haja, de um lado, a 
consciência do estrago que essa atividade causa na nossa economia. 
À primeira vista o que se apresenta como solução é exatamente o mal 
em si : o baixo custo da mercadoria. Dois segmentos da sociedade 
podem sanar o problema se agirem em conjunto: os consumidores, 
deixando de comprar, e o Estado, fiscalizando e proibindo a venda de 
tais produtos. 

A segunda questão, objetivo maior deste projeto, é a proteção à 
saúde visual da população. Os óculos vendidos a baixo preço em 
camelôs - e ultimamente até em óticas - são inadequados à visão 
humana. Lentes defeituosas podem causar distorções visuais e um 
esforço maior do cérebro para receber a imagem, o que pode 
acarretar o aparecimento de problemas visuais. 

Entender os motivos do sucesso de vendas de produtos falsos é o 
primeiro passo para combatê-las. Além dos preços tentadores, existe 
a falsa idéia de que os óculos são tão bons quanto os adquiridos 
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numa ótica e de que corrigem da mesma forma o defeito visual. 
Não é sem razão que os mais vendidos são os óculos que corrigem a 
já conhecida vista cansada, defeito visual facilmente sanado ao se 
experimentar apenas alguns modelos de graus diferentes. 

A proposição em análise é revestida de valor ao propor sanar esse 
vício tão nocivo à nossa sociedade, que é o da pirataria, com 
conseqüentes prejuízos à saúde humana. 

Conclusão 
Diante dos argumentos expostos, somos pela aprovação do Projeto 

de Lei no 674/2003 no 1° turno. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente e relator- Neider Moreira- Célio Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 675/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela 
dispõe sobre aquisição de unidades habitacionais por integrantes da 
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do 
Estado e dá outras providências. 

Preliminarmente, foi o projeto distribuído à Comissão de 
Constituição e Justiça, que perdeu o prazo para emitir parecer sobre a 
matéria. A requerimento do autor, nos termos do art. 140 do 
Regimento Interno, foi a proposição enviada à Comissão de 
Administração Pública, que opinou pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

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

A proposição em tela dispõe sobre a aquisição de unidades 
habitacionais pelos integrantes da Polícia Militar, do Corpo de 
Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Estado que não sejam 
proprietários de imóvel residencial. 

O projeto estabelece, para as categorias que menciona, o direito à 
habilitação para a aquisição de imóvel em conjuntos habitacionais 
construídos pelo poder público estadual e cria condições especiais 
para o financiamento dessas moradias pelo agente financeiro 
estadual. Altera, ainda, a Lei n° 11.830, de 6nl95 , que trata do Fundo 
Estadual de Habitação - FEH -, incluindo no programa de 
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investimentos em habitação de interesse social a construção de 
unidades habitacionais para a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros 
Militar e a Polfcia Civil. 

De modo a viabilizar o projeto, a Comissão de Administração Pública 
apresentou o Substitutivo n° 1, que altera o Fundo Estadual de 
Habitação, concedendo um tratamento especial aos policiais e 
bombeiros militares e policiais civis do Estado. Esse Fundo, que tem 
como entidade gestora a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Regional e Política Urbana e como agente financeiro , a Companhia de 
Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG -, objetiva dar 
suporte financeiro a programas de investimento de interesse social , na 
área de habitação, para a população de baixa renda. Como 
beneficiários dos recursos do Fundo, estão: famílias de baixa renda, 
com prioridade para aquelas cuja renda mensal seja igual ou inferior a 
três salários m1mmos; mumc1p1o e entidade integrante da 
administração indireta de município que implemente programa 
habitacional destinado a famílias de baixa renda; empresas que, após 
a conclusão da obra, se obriguem a fazer o repasse do financiamento 
a mutuário final de baixa renda (renda mensal igual ou inferior a cinco 
salários mínimos) , sob normas e condições a serem estabelecidas 
pelo Grupo Coordenador; cooperativas habitacionais. 

O substitutivo oferecido pela Comissão anterior prevê a inclusão dos 
policiais e bombeiros militares e policiais civis do Estado como 
beneficiários dos recursos do Fundo, determinando que no mínimo 
1 O% dos recursos deste serão destinados a programas habitacionais 
que atendam a esse segmento. Estabelece ainda uma carência de um 
ano para o início do pagamento das prestações, determinando que o 
valor destas não poderá ultrapassar 25% da renda familiar mensal do 
policial ou bombeiro. 

No aspecto financeiro-orçamentário, verifica-se que a Lei 
Orçamentária para o presente exercício prevê, através do Fundo 
Estadual de Habitação, a destinação de R$2.098.094,00 para a 
construção e reforma de 400 unidades habitacionais, dentro do 
Programa de Habitações Populares - PROHAB. No entanto, de acordo 
com informações da Superintendência Central de Contadoria Geral do 
Estado, até o mês de agosto de 2003, apenas R$35.505,23 haviam 
sido empenhados, representando 1,7% do montante previsto . 
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Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
675/2003 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Administração Pública. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - José Henrique -

Chico Simões - Jayro Lessa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 928/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o projeto de lei em exame 
dispõe sobre o uso de maionese por estabelecimentos comerciais e 
vendedores ambulantes. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 8/8/2003, o projeto foi 
enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 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 tela tem por finalidade a proibição da utilização 

de maionese caseira em bares, restaurantes, lanchonetes, "pizzarias" 
e estabelecimentos similares. Visa também a disciplinar o uso da 
maionese industrializada a ser consumida com outros produtos ou 
usada na preparação de alimentos e molhos. 

Por ser facilmente perecível, a maionese exige cuidados especiais 
no seu preparo e acondicionamento para evitar a ocorrência de 
problemas de saúde, tais como intoxicações alimentares, comumente 
divulgados na mídia. 

Há que se considerar, entretanto, que, conforme o inciso XII do art. 
17 da Lei no 8 .080, de 1990, que contém a norma geral para a saúde 
no País, compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde -
SUS - formular normas e estabelecer padrões, em caráter 
suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para 
produtos e substâncias de consumo humano. 

Além disso, o inciso 11 do art. 4° do Decreto Federal n° 3.029, de 
1999, que aprova o regulamento da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA -, determina que cabe à Agência regulamentar, 
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controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à 
saúde pública, tais como alimentos, seus insumos, suas embalagens, 
limites de contaminantes orgânicos, entre outros. 

Acrescente-se que a Lei Estadual no 13.317, de 1999, que contém o 
Código Estadual de Saúde, estabelece, no art. 21 , I, que compete 
privativamente aos Secretários Estadual e Municipais implantar e 
implementar as ações de vigilância à saúde previstas no âmbito de 
sua competência, de forma pactuada e de acordo com a condição de 
gestão das Normas Operacionais do Ministério da Saúde. 

Exercendo essa competência, o Secretário de Estado da Saúde de 
Minas Gerais editou a Resolução n° 124, de 23/6/2003, que dispõe 
sobre o uso de maionese em bares, lanchonetes, restaurantes, 
"pizzarias", "trailers" de lanches e demais estabelecimentos similares, 
bem como por vendedores ambulantes. Ou seja, já está em vigor 
regulamentação com teor idêntico ao do projeto em tela, lançada pela 
autoridade competente, feita com base em normas técnicas 
emanadas da ANVISA, órgão responsável pelo controle e pela 
fiscalização em todo o País dos produtos e dos serviços que envolvam 
risco à saúde pública, como alimentos e suas embalagens. Sendo 
assim, mesmo que haja qualquer mudança na conjuntura política, a 
resolução supracitada só poderá ser modificada na esfera estadual se 
as normas técnicas forem alteradas por novas pesquisas sobre a 
matéria, reconhecidas pela ANVISA. Entendemos, portanto, que a 
matéria em comento não inova no mundo jurídico. 

Consideramos também que, tendo em vista o adequado 
ordenamento jurídico e o espírito da consolidação das leis, parece-nos 
desnecessária a aprovação de projeto de lei tratando de matéria 
atinente a legislação de hierarquia inferior, passível de 
regulamentação por meio de instrumento infralegal. 

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

928/2003, no 1° turno. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator - Célio Moreira. 

PARECER SOBRE A EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 
83/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr. , o Projeto de Lei no 
83/2003 acrescenta dispositivo à Lei n° 9.944, de 4/9/89, que alterou 
artigos das Leis n°S 9.578, de 10/2/89, e 6.763, de 26/12/75. 

Preliminarmente, a matéria foi examinada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentou. 

Em seguida o projeto foi apreciado por esta Comissão, onde 
recebeu parecer pela aprovação no 1 o turno, na forma do Substitutivo 
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n°s 1 
e 2, apresentadas por esta Comissão. 

Na fase de discussão em Plenário, foi apresentada a Emenda no 3, 
do Deputado Doutor Viana. 

Retoma, agora, a proposição a esta Comissão a fim de que seja 
emitido parecer sobre a Emenda no 3, nos termos do § 2° do art. 188 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A emenda sob comento objetiva a alterar o "caput" do art. 1 o do 

Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei no 83/2003, estendendo a isenção 
do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
Sobre Operações de Transporte Interestadual e de Comunicação -
ICMS - também para a aquisição de ônibus, de categoria aluguel. 

Está em vigor o Convênio ICMS 115/2002, celebrado pelo CONFAZ, 
publicado no "Diário Oficial da União", em 25/9/2002, que prorrogou 
até 30/ 11 /2003, para as montadoras, e até 31 /12/2003, para as 
concessionárias, as disposições do Convênio ICMS 38/2001 (DOU de 
12/7/2001 ), que trata da isenção exclusivamente nas operações 
internas e interestaduais com automóveis de passageiros, para 
utilização como táxi. 

A emenda apresentada pretende estender o benefício aos ônibus, 
mas sem observar a norma hierarquicamente superior a ser seguida 
nesse caso, ou seja, o art . 155, § 2°, inciso XII, "g", da Constituição 
Federal, e a Lei Complementar Federal no 24, de 7/1n5, recepcionada 
pelo art. 34, § 8°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal, que condiciona a concessão e revogação de 
isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS à celebração de 
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convênio interestadual no âmbito do Conselho Nacional de Política 
Fazendária- CONFAZ. 

Seria inócua a autorização legislativa para a concessão pretendida 
pela emenda, visto que a autorização a ser concedida em primeiro 
lugar, conforme a legislação vigente, ainda não existe. 

Em que pese à nobre intenção do autor da emenda, não podemos 
concordar com sua argumentação. O transporte por táxi é, 
normalmente, uma atividade realizada por pessoa física, de mínima 
capacidade contributiva, razão pela qual vem sendo reiteradamente 
prorrogado o benefício concedido. Já o transporte realizado por ônibus 
é feito por pessoas jurídicas - empresas, com maior poder de 
contribuição-, e o valor do ICMS representa um dos componentes de 
sua planilha de custos. Apesar de se tratar de um serviço público 
oferecido mediante concessão, sua natureza e o volume do seu 
movimento econômico não podem ser comparados com a atividade do 
táxi. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda no 3 ao Projeto 

de Lei n° 83/2003. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente e relator - José Henrique - Jayro Lessa -

Chico Simões- Mauro Lobo. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 8/10/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Antônio Siqueira, ocorrido em 4/10/2003, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento da Sra. 
Nancy Soares Costa, ocorrido em 6/1 0/2003, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111 , "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 

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



565 
de aplauso aos radialistas do Estado pelo transcurso do Dia do 

Rádio e do Radialista, em 21 de setembro (Requerimento no 
1.346/2003, do Deputado Doutor Viana) ; 

de congratulações com o Governador do Estado pelo seu empenho 
na defesa das Prefeituras de Minas (Requerimento no 1.349/2003, do 
Deputado João Bittar); 

de congratulações com o Prefeito de Contagem pela fundação de 
hospital nesse município (Requerimento no 1.350/2003, do Deputado 
João Bittar); 

de congratulações com os proprietários da Pharmativa, de 
Conselheiro Lafaiete pelo prêmio Responsabilidade Social 
(Requerimento no 1.353/2003, do Deputado José Milton); 

de apoio ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados pela 
aprovação do Projeto de Lei no 277/2003, do Senador Aelton Freitas 
(Requerimento n° 1.356/2003, do Deputado Weliton Prado); 

de congratulações com o Prefeito Municipal de Montes Claros por 
adquirir medicamentos para a população carente norte-mineira 
(Requerimento no 1.366/2003, da Deputada Ana Maria Resende) ; 

de congratulações com a comunidade do Município de Cabeceira 
Grande pelo transcurso do 8° aniversário da emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento n° 1 .368/2003, do 
Deputado Doutor Viana) ; 

de congratulações com a agência Ilimitada Comunicação, da 
FUMEC, pelo recebimento do 10° Prêmio Expocom - Exposição de 
Trabalhos Comunicação (Requerimento no 1 .370/2003, do Deputado 
Doutor Viana); 

de congratulações com a Cadoro Promoções, na pessoa de seu 
Produtor Executivo, Sr. Carlos Alberto Xaulim, pela realização da 
Setemberfest 2003, em Patos de Minas (Requerimento no 1.371 /2003, 
do Deputado Elmiro Nascimento); 

de congratulações com o Deputado Federal Edmar Moreira por sua 
atuação na Câmara dos Deputados (Requerimento no 1.372/2003, do 
Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com o jornalista Wilson Cid, do jornal "Diário 
Regional", de Juiz de Fora, pelo trabalho desenvolvido na Zona da 
Mata (Requerimento no 1.374/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Sr. Orozimbo Rocha, do jornal "Voz de 
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São João Nepomuceno" pelos serviços que vem prestando à 
imprensa mineira (Requerimento no 1.375/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Ministro dos Transportes por seu trabalho 
à frente do Ministério dos Transportes (Requerimento no 1.377/2003, 
do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Governador do Estado e o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico pelo Programa Descomplica Minas 
(Requerimento no 1.378/2003, do Deputado Paulo Cesar); 

de congratulações com a CEMIG pela seleção dessa empresa pelo 
índice Dow Jones (Requerimento n° 1.380/2003, do Deputado Alberto 
Pinto Coelho); 

de congratulações com o Prefeito Municipal de Andradas pelo 
trabalho realizado nesse município (Requerimento no 1.390/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Circolo ltalo Brasiliano di Ouro Fino pela 
inauguração de sua sede (Requerimento no 1 .393/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a comunidade do Município de Pompéu pelo 
transcurso do 65° aniversário da emancipação político-administrativa 
desse município (Requerimento no 1.396/2003, do Deputado Doutor 
Viana) ; 

de congratulações com a Academia Mineira de Odontologia pelo 
transcurso do 19° aniversário de sua fundação (Requerimento no 
1.397/2003, do Deputado Doutor Viana) ; 

de congratulações com o SINDUSCON pela criação do projeto 
Brechó da Construção (Requerimento no 1.398/2003, do Deputado 
Doutor Viana) ; 

de congratulações com o "Jornal APA-SUL" pelo transcurso do 13° 
ano de sua criação (Requerimento no 1.399/2003, do Deputado Doutor 
Viana) ; 

de congratulações com a V&M Florestal, pela conquista do Prêmio 
Nacional Cases em Gestão Ambiental (Requerimento no 1.400/2003, 
do Deputado Doutor Viana) ; 

de congratulações com o SENAC pela conquista da recertificação 
ISO 9001 /2000 (Requerimento no 1.401/2003, do Deputado Doutor 
Viana) ; 
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de congratulações com o Vice-Governador do Estado por ter sido 

agraciado com a Grande Medalha JK (Requerimento no 1.409/2003, 
do Deputado João Bittar); 

de congratulações com o Presidente do Grupo Gerdau por ter sido 
agraciado com a Medalha JK (Requerimento no 1 .416/2003, do 
Deputado João Bittar); 

de congratulações com o Sr. Carlos Lessa por ter sido agraciado 
com a Medalha JK (Requerimento no 1 .417/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com o Reitor da UNIFENAS por promover em 
Alfenas o seminário que discutirá a 1 a Carta da Saúde do Sul de 
Minas (Requerimento no 1.418/2003, do Deputado João Bittar); 

de congratulações com o Prefeito Municipal e com o Presidente da 
Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete pelo transcurso do 213° 
aniversário da emancipação político-administrativa desse município 
(Requerimento no 1.420/2003, do Deputado José Milton); 

de congratulações com a comunidade do Município de Oliveira pelo 
transcurso do aniversário de fundação desse município (Requerimento 
no 1.422/2003, do Deputado Weliton Prado); 

de congratulações com o Município de Januária pelo transcurso do 
143° aniversário de sua emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 1.432/2003, do Deputado Arlen1 Santiago); 

de congratulações com o Município de Monte Azul pelo transcurso 
do 116° aniversário de sua emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 1.433/2003, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Juiz José Carlos Moreira Diniz pela posse 
no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado 
(Requerimento no 1.440/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Juiz José Edgard Penna Amorim pela 
posse no cargo do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado 
(Requerimento n° 1.441 /2003, do Deputado Leonardo Moreira). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE OUTUBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA asa REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 9/10/2003 
Presidência dos Deputados Dilzon Melo e André Quintão 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem no 116/2003 
(encaminha o Projeto de Lei Complementar no 42/2003), do 
Governador do Estado - Ofício no 6/2003 (encaminha processos de 
legitimação de terras devolutas rurais e urbanas), do Governador do 
Estado - Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.164 e 1.165/2003 - Requerimentos 
nos 1.599 a 1.607/2003- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Sebastião Navarro Vieira, Célio Moreira, Roberto Carvalho e Dalmo 
Ribeiro Silva - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Dilzon Melo- Antônio Andrade- Luiz 

Fernando Faria - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André 
Quintão - Antônio Carlos Andrada - 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 - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira -
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 Te reza Lara - Marília Campos - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Paulo Cesar - Roberto 
Carvalho - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro 
Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé 
Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Às 14h15min, a lista de 
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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 Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 

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

- O Deputado Gustavo Valadares, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

"MENSAGEM No 116/2003* 
Belo Horizonte, 7 de outubro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa 

egrégia Assembléia, o anexo projeto de lei complementar, que regula 
o disposto no § 2° do art. 128 da Constituição Estadual, com a 
redação dada pela Emenda à Constituição no 56, de 11 de julho de 
2003. 

A Emenda em referência, como é de seu conhecimento, foi editada 
em consonância com proposta deste Executivo, integrando conjunto 
de providências para formalização da reforma administrativa do 
Estado. Diz ela respeito, especificadamente, à nova estrutura da 
Advocacia-Geral do Estado - AGE, à qual passam a subordinar-se, 
tecnicamente, as Assessorias Técnicas de Secretarias de Estado e 
órgãos autônomos, entre outros. A presente proposição representa 
desdobramento da norma constitucional emendada, com o escopo de 
regulamentá-la no que se refere à ação conjunta da Advocacia-Geral 
do Estado e das Assessorias Técnicas referidas. 

Com tal propósito, definem-se no projeto aqueles órgãos cujas 
Assessorias Técnicas passam a denominar-se Assessorias Jurídicas 
e a vincular-se tecnicamente à Advocacia-Geral do Estado. Dispõe-se, 
também, sobre as atribuições das Assessorias, o enquadramento de 
pareceres, a Súmula da Advocacia-Geral do Estado, a denominação 
de Assessores Jurfdicos, as qualificações deles exigidas para ocupar 
o cargo, a transformação do cargo de Procurador-Geral Adjunto do 
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Estado em cargo de Advogado-Geral Adjunto do Estado, a 
extinção do cargo de Subprocurador-Geral da Fazenda Estadual e da 
criação de mais outro cargo de Advogado-Geral Adjunto do Estado e 
da criação de cento e cinqüenta novos cargos na classe inicial da 
carreira da Advocacia Pública do Estado, com isto visa-se melhor 
organizar e sistematizar a ação da AGE na defesa judicial e na 
atividade de consultoria jurídica preventiva e melhor aparelhar os 
serviços jurídicos do Estado. 

Estou certo de que essa nobre Casa Legislativa reservará à nossa 
proposição aquela prioridade exigida pelos mais elevados interesses 
de nosso Estado, pelo que conto para ela com seu valioso exame e 
aprovação. 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 42/2003 

Dispõe sobre as Assessorias Jurídicas dos órgãos da Administração 
Direta do Poder Executivo, altera denominação, transforma e cria 
cargos, e dá outras providências. 

Art. 1° - A Assessoria Técnica da estrutura orgânica dos órgãos da 
Administração Direta do Poder Executivo, encarregada da consultoria 
e assessoramento jurídico dos respectivos órgãos, passa a 
denominar-se Assessoria Jurídica. 

Parágrafo único - O disposto no "caput" não S
1e aplica à Secretaria 

de Estado de Governo e ao Escritório de Representação do Governo 
do Estado de Minas Gerais em Brasília. 

Art. 2° - As Assessorias Jurídicas são unidades setoriais de 
execução da Advocacia-Geral do Estado- AGE à qual se subordinam 
tecnicamente e integram a estrutura administrativa dos órgãos da 
Administração Direta do Poder Executivo. 

Art. 3° - A Assessoria Jurídica compete cumprir e fazer cumprir, no 
âmbito dos órgãos a que se subordinam administrativamente, as 
orientações do Advogado-Geral do Estado no tocante a: 

I - prestação de assessoria e consultoria jurídicas ao titular do órgão; 
11 - coordenação das atividades de natureza jurídica; 
111 -interpretação dos atos normativos a serem cumpridos pelo órgão 

ou por entidade a ele vinculada; 
IV - elaboração de estudos e preparação de informações por 

solicitação do titular do órgão; 
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V - assessoramento ao titular do órgão no controle interno da 

legalidade administrativa dos atos a serem praticados pelo órgão ou 
por entidade a ele vinculada; 

VI - exame prévio no âmbito do órgão de: 
a) textos de edital de licitação, bem como de convênios, contratos ou 

instrumentos congêneres, a serem celebrados e publicados, e 
b) atos pelos quais se reconhece a inexigibilidade, ou se decide pela 

dispensa e retardamento do processo de licitação; 
VIl - fornecimento à Advocacia-Geral do Estado de subsídios e 

elementos que possibilitem a defesa do Estado em juízo, bem como a 
defesa dos atos do titular e de outras autoridades do órgão. 

Parágrafo único - Compete ao Advogado-Geral do Estado dirimir as 
controvérsias eventualmente registradas entre os vários órgãos de 
consultoria e assessoramento jurídicos do Estado. 

Art. 4° - À Assessoria Jurídica dos órgãos integrantes da 
Administração Direta fica vedada a representação judicial e 
extrajudicial do Estado. 

Art. 5° - A Assessoria Técnica de Administração da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão passa a denominar-se Assessoria 
Jurídico-Administrativa. 

§ 1 o - Aplica-se o disposto nos arts. 3°, 4° e 6°, § 1 o desta lei à 
Assessoria Jurídico-Administrativa da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão. 

§ 2° - Aplica-se o disposto nos §§ 3° e 4° do art. 8° desta lei para o 
provimento do cargo de Assessor-Chefe, código MG09, símbolo 
AC09, destinado à Assessoria Jurídico-Administrativa. 

Art. 6° - O parecer do Advogado-Geral do Estado, aprovado pelo 
Governador do Estado: 

I - quando publicado, obriga a toda a Administração; 
11 - quando não publicado, obriga as autoridades que dele devam 

tomar conhecimento. 
§ 1 o - Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral do 

Estado aqueles que, emitidos pelas Assessorias Jurídicas, sejam por 
ele aprovados e submetidos ao Governador do Estado. 

§ 2° - Os pareceres aprovados pelo Advogado-Geral do Estado 
inserem-se em coletânea denominada "Pareceres do Advogado-Geral 
do Estado", a ser editada pelo órgão oficial dos Poderes do Estado . 
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Art. 7° - A Súmula Administrativa da Advocacia-Geral do Estado, 

resultante de jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores da 
União ou do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nas 
hipóteses do direito local, editada pelo Advogado-Geral do Estado e 
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado, por três vezes 
sucessivas, vincula os órgãos e entidades da Administração Direta e 
Indireta do Estado. 

Art. 8° - Ficam transformados no Quadro Especial de cargos de 
provimento em comissão da Administração Direta do Poder Executivo, 
a que se referem o anexo da Lei Delegada no 108, de 29 de janeiro de 
2003, e o Anexo I do Decreto no 43.187, de 1 O de fevereiro de 2003, 
os seguintes cargos de provimento em comissão: 

I- 1 (um) cargo de Diretor 11 , código MGOS, símbolo DROS em 1 (um) 
cargo de Assessor Jurídico-Chefe, código MG99, símbolo GF09, de 
recrutamento amplo, mantida a remuneração do cargo; 

11 - 6 (seis) cargos de Assessor-Chefe, código MG24, símbolo AH-
24, em 6 (seis) cargos de Assessor Jurídico-Chefe, código MG99, 
símbolo GF09, de recrutamento amplo, mantida a remuneração do 
cargo. 

§ 1 o - Fica incluída no anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003, e no 
Anexo I do Decreto no 43.187, de 2003, a classe de cargos de 
Assessor Jurídico-Chefe, código MG99, símbolo GF09. 

§ 2° - Fica incluída no Grupo de Direção Superior, de que trata o 
Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de 1995, a classe de cargos de 
Assessor Jurídico-Chefe, código MG99, símbolo GF09. 

§ 3° - O cargo de Assessor Jurídico-Chefe, código MG99, símbolo 
GF09 é privativo de Bacharel em Direito, diplomado e inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil- OAB, no mínimo dois anos antes 
da data de sua nomeação para o cargo. 

§ 4° - Os cargos da classe de Assessor Jurídico-Chefe, código 
MG99, símbolo GF09, são de livre nomeação do Governador do 
Estado, ouvido previamente o Advogado-Geral do Estado. 

Art. 9° - A Classe de cargos de Assessor Técnico, código MG18, 
símbolo AT18, passa a denominar-se Assessor Jurídico, mantidas a 
codificação e a remuneração do cargo. 

Parágrafo único - O cargo de Assessor Jurídico é privativo de 
Bacharel em Direito. 
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Art. 1 O - Ficam criados no Quadro Especial de cargos de 

provimento em comissão da Administração Direta do Poder Executivo, 
a que se referem o Anexo da Lei Delegada no 108, de 2003, e o 
Anexo I do Decreto no 43.187, de 2003, 3 (três) cargos de provimento 
em comissão de Assessor 11 , código MG12, símbolo AD12. 

Art. 11 - O cargo de Procurador-Geral Adjunto do Estado, código 
0651, constante do anexo único a que se referem os arts. 81 e 82 da 
Lei Complementar no 30, de 1 O de agosto de 1993, passa a 
denominar-se Advogado-Geral Adjunto do Estado, mantidas a 
codificação e a remuneração do cargo. 

Art. 12 - Fica extinto o cargo de Subprocurador-Geral da Fazenda 
Estadual, código DPF-2, constante do anexo a que se referem os arts. 
5°, 22, 37, 73, 74, 79 da Lei Complementar no 35, de 29 de dezembro 
de 1994. 

Art. 13 - Ficam criados no anexo único a que se referem os arts. 81 
e 82 da Lei Complementar no 30, de 1993, os seguintes cargos de 
provimento em comissão: 

I- 1 (um) cargo de Advogado-Geral Adjunto do Estado, código 0651 , 
com a remuneração referida no art. 11 ; 

11 - 1 (um) cargo de Corregedor, código 0660, com remuneração 
correspondente ao cargo de provimento em comissão de Procurador 
Regional , código 0653; 

111 - 1 (um) cargo de Corregedor Auxiliar, código 0661 , com 
remuneração correspondente ao cargo de provimento em comissão 
de Consultor-Técnico, código 0654. 

Art. 14 - Fica transformado no anexo único a que se referem os arts. 
81 e 82 da Lei Complementar no 30, de 1993, 1 (um) cargo de 
provimento em comissão de Procurador-Chefe, código 0652 em 1 
(um) cargo de provimento em comissão de Consultor Jurídico-Chefe, 
código 0658, mantida a remuneração do cargo de origem. 

§ 1 o - Ficam incluídas no anexo único a que se referem os arts. 81 e 
82 da Lei Complementar n° 30, de 1993, as seguintes classes de 
cargos: 

I - Assistente do Advogado-Geral do Estado, código 0657, 
transformada pelo art. 3° da Lei Complementar no 68, de 24 de julho 
de 2003; 

11 - Subprocurador Regional do Distrito Federal , código 0659, criada 
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111 - Corregedor, código 0660; 
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§ 2° - Sobre os valores dos vencimentos dos cargos de que trata 
este artigo, incidem, na mesma data de vigência e no mesmo índice 
percentual, os reajustamentos gerais concedidos aos servidores 
públicos estaduais. 

Art. 15 - O art. 1 O, inciso 111, da Lei Complementar n° 30, de 1 O de 
agosto de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 O. Ao Corregedor, nomeado pelo Governador do Estado entre 
Procuradores do Estado de Classe Especial, compete: 

I - .......................................... ; 
11 - ..... ...... ........ ......... .. ........ ... . ; 
111 -promover correição nos órgãos de execução da Advocacia-Geral 

do Estado e nas Procuradorias das autarquias estaduais e das 
fundações instituídas e mantidas pelo Estado". 

Art. 16 - O Corregedor e o Corregedor Auxiliar serão nomeados pelo 
Governador do Estado entre Procuradores do Estado de Classe 
Especial. 

Parágrafo único - Compete ao Corregedor Auxiliar assistir o 
Corregedor em suas atribuições e substituí-lo em ausências e 
impedimentos. 

Art. 17 - Ficam criados no anexo único da Lei Complementar no 30, 
de 1993, 150 (cento e cinqüenta) cargos de provimento efetivo de 
Procurador do Estado de 18 Classe, código PGE1 da carreira única, 
da Advocacia Pública do Estado. 

Art. 18 - A identificação dos cargos de provimento em comissão de 
que trata esta lei será feita mediante decreto. 

Art. 19 - Para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação 
desta lei , fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar 
até o limite de R$1.959.301 ,43 (um milhão, novecentos e cinqüenta e 
nove mil, trezentos e um reais e quarenta e três centavos) . 

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei. 
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
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192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"OFÍCIO W 6/2003* 
Belo Horizonte, 7 de outubro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
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Tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62 da 
Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e 
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, os processos de 
legitimação de terras devolutas rurais e urbanas, que resultam de 
estudos realizados pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais 
- ITER. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 
* -O Quadro das Terras Devolutas foi publicado na edição do "Diário 

do Legislativo" de 11 .10.2003. 
- À Comissão de Política Agropecuária. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Clésio Andrade, Vice-Governador do Estado, agradecendo o 

envio do Requerimento no 1.154/2003, do Deputado Leonardo 
Moreira. 

Do Sr. Hélio Costa, Senador, encaminhando cópia de ofício que 
enviou ao Presidente do Senado Federal , transmitindo solicitação 
desta Assembléia a fim de que o Senado participe da organização do 
Fórum Parlamentar Brasileiro, a realizar-se nesta Capital , no período 
de 5/11 /2003 a 7/1 1/2003. 

Do Sr. Orlando Fantazzini, Deputado Federal , encaminhando 
exemplar do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 
Deputados e convidando esta Casa a participar de encontro nacional 
dos Conselhos de Ética das Casas Legislativas. (- À Comissão de 
Ética.) 

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas (5), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 
584/2003, do Deputado Doutor Ronaldo; 271 /2003, do Deputado 
Adalclever Lopes; 498/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 
1.267/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro; e 420/2003, do 
Deputado Doutor Ronaldo. 
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Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, informando que 

o Requerimento n° 1.265/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 
foi encaminhado ao Secretário de Transportes e Obras Públicas. 

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de 
Planejamento e Gestão (4), prestando informações relativas aos 
Projetos de Lei n°s 162, 288, 516 e 777/2003, em atenção a pedidos 
da Comissão de Justiça encaminhados, respectivamente, pelos 
Ofícios n°s 428, 441 , 1.251 e 1 .1 08/2003. (- Anexem-se aos 
respectivos projetos de lei.) 

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 1 .238/2003, da 
Comissão de Educação. 

Do Sr. José Luiz Alves, Chefe de Gabinete do Ministro dos 
Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento n° 
1 .158/2003, do Deputado Leonardo Moreira. 

Do Sr. Carlos Armando de Azevedo, Presidente da Câmara 
Municipal de Miracema, RJ, encaminhando, em atenção a pedido do 
Vereador Paulo Rogério Lamarca, cópia de ofício enviado ao Ministro 
José Dirceu em que manifesta repúdio à posição contrária dessa 
autoridade à inclusão do Noroeste fluminense em área beneficiada por 
incentivos fiscais. 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, prestando 
informações relativas ao Requerimento n° 920/2003, da Deputada Ana 
Maria Resende. 

Dos Srs. José Silva Soares, Presidente da EMATER-MG, e Marco 
Antônio Rodrigues da Cunha, Secretário Adjunto de Desenvolvimento 
Econômico, indicando representantes desses orgaos para 
acompanhar os trabalhos da Comissão Especial da Cafeicultura 
Mineira. (-À Comissão Especial da Cafeicultura Mineira.) 

Do Sr. limar Bastos Santos, Presidente da Fundação Estadual do 
Meio Ambiente- FEAM -, encaminhando parecer em atenção a pedido 
de diligência da Comissão de Justiça relativo ao Projeto de Lei n° 
651 /2003. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 651 /2003.) 

Do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Secretário Adjunto de 
Desenvolvimento Econômico, encaminhando ofício da Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, em atenção ao Requerimento 
no 976/2003, do Deputado lvair Nogueira . 
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Do Sr. Hermes Ricardo Matias de Paula, Presidente do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE -, comunicando a 
liberação de recursos desse Fundo para a Secretaria da Educação. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do 
Governador do Estado, prestando informações a respeito do 
Requerimento no 884/2003, do Deputado Weliton Prado. 

Da Sra. Sandra Barreto, Chefe de Gabinete da Presidência do 
CREA-MG, confirmando a presença do Presidente desse órgão em 
reunião da Comissão Especial do Anel Rodoviário. (- À Comissão 
Especial do Anel Rodoviário.) 

Do Sr. Francisco Welington Gonçalves de Souza, Presidente da 
Cáritas Diocesana de Januária, convidando a Comissão de 
Participação Popular para audiência pública com o objetivo de discutir 
a degradação do rio Pandeiros. (- À Comissão de Participação 
Popular.) 

2a 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 No 1.164/2003 
Autoriza o Poder Executivo a isentar do Imposto de Circulação 

Sobre Mercadorias e Serviços - ICMS - a venda de preservativo 
feminino, conhecido como "camisinha feminina", em todo o território 
do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Autoriza o Poder Executivo a isentar do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - a venda no varejo de 
preservativo feminino, conhecido como "camisinha feminina". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003. 
Fahim Sawan 
Justificação: A Constituição Federal coloca a saúde como obrigação 

do Estado, fato esse acolhido em nossa Constituição Estadual, em 
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seu art. 2°, VIII, que coloca a saúde como objetivo prioritário do 
Estado de Minas Gerais. 

O Brasil tem sido referendado como exemplo no combate a Aids, 
mas muito ainda precisa ser feito para que possamos excluir essa 
doença das preocupações mais graves de saúde pública nacional. 

Necessitamos criar outras formas para complementar os programas 
hoje implementados, e o preservativo feminino se enquadra nesse 
perfil. 

Os preservativos femininos, aos poucos, começam a fazer parte da 
vida dos brasileiros. Desde o ano passado, mais de 400 mil 
preservativos já foram vendidos no Brasil. Inventados na década de 
80, só em 1993 começaram a ser vendidos em escala comercial. São 
produzidos nos Estados Unidos, mas, apesar disso, não fizeram 
sucesso por lá. 

No País, esse tipo de preservativo é mais vendido nas Regiões Sul e 
Sudeste. O perfil das consumidoras é o de mulheres de classe social 
mais elevada e com mais de 25 anos. A camisinha feminina pode ser 
encontrada nas principais redes de farmácias e custa, em média, de 
R$ 2,50 a R$ 3,00 cada uma. A recomendação é o uso de uma 
camisinha a cada relação sexual. O seu alto custo tem sido um 
empecilho para seu uso. E nesse ponto se enquadra a presente 
proposição: trata-se de uma tentativa de tornar o produto mais 
acessível a toda a população mineira. Estudo do Ministério da Saúde 
e pesquisas de opinião indicam que ele foi aprovado pela maioria das 
mulheres que o experimentaram. Para elas, significa a conquista de 
uma liberdade de escolha que antes não possuíam, já que 
dependiam, em parte, da escolha do homem para fazer sexo seguro. 
Além disso, é tão confiável quanto o preservativo masculino quando 
se trata de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis , ou até 
mais seguro se usado corretamente, já que é mais resistente e não há 
risco de vazamentos. Pode ser colocado até 8 horas antes da relação 
sexual e não precisa ser retirado imediatamente depois, trazendo 
maior comodidade para o casal. 

Há dez anos, existiam, para cada mulher infectada pelo HIV, 25 
homens contaminados. Hoje a relação é de 1 para 1, ou seja, o 
número de mulheres infectadas nos últimos tempos aumentou tanto, 
que, atualmente, temos uma equivalência entre homens e mulheres 
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infectados. 

Por se tratar de um mecanismo que muito pode contribuir para o 
beneficio de nossa população, principalmente a mais carente, peço o 
apoio de meus pares à aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1.165/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Artistas de Contagem, 

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

Artistas de Contagem, 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, de outubro de 2003. 
Zé Maia 
Justificação: A Associação dos Artistas de Contagem é uma 

entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 29/8/2001 , e tem sua 
diretoria constituída por pessoas de reconhecida idoneidade que 
desenvolvem atividades voluntárias. Com sede no Município de 
Contagem, a instituição tem por finalidade contribuir para facilitar aos 
seus associados os meios de livre acesso às fontes da cultura e o 
exercício de atividades culturais, com prioridade para a promoção, a 
assistência e o aperfeiçoamento intelectual, artístico e cultural de seus 
associados. 

O título de utilidade pública possibilitará o prosseguimento das 
atividades realizadas, tendo em vista a obtenção de recursos oriundos 
do Estado. Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos 
nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.599/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja 

formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Roberto 
Ferreira, Prefeito Municipal de Caiana, ocorrido em 7/10/2003, em 
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Carangola. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.600/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr., solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à criação de 
rede própria de lojas da Loteria Mineira e à exploração, pela mesma 
Loteria, dos jogos que menciona. 

N° 1.601 /2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr. e outros, 
solicitando seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça 
com vistas à agilização da tramitação do processo que menciona, 
relativo a ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra a 
Loteria do Estado. (- Distribuídos à Comissão de Administração 
Pública.) 

N° 1.602/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações 
que menciona, sobre a recuperação de rodovias estaduais. (- À Mesa 
da Assembléia.) 

N° 1.603/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado apelo aos Diretores do Departamento Nacional de Águas e 
Energia Elétrica - DMAEE -, da Secretaria Nacional de Energia e do 
Ministério da Infra-Estrutura com vistas à notificação do art. 2° da 
Portaria no 105/92. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 1 .604/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Centro de Pesquisa e pós-
graduação da PMMG pelo transcurso do 20° aniversário da revista "O 
Alferes".(- À Comissão de Segurança Pública.) 

N° 1 .605/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Dalton Soares Negrão, 
Juiz de Direito da Comarca de Rio Pardo de Minas, pelo recebimento 
do título de Cidadão Honorário de ltabira (- A Comissão de 
Administração Pública.) 

N° 1.606/2003, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Eduardo Ângelo Tavares 
pela posse como Delegado-Geral do Departamento de Operações 
Especiais. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

N° 1.607/2003, da Comissão Especial do Transporte de Automóveis, 
solicitando seja encaminhado ao Subsecretário da Receita Estadual o 
pedido de informações que menciona, sobre veículos da marca FIAT 
adquiridos pela Construtora Ourivio. (-À Mesa da Assembléia.) 
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Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro 
Vieira. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Poços de Caldas viveu seu 
período áureo na década de 30. O então Governador do Estado, o 
Presidente Antônio Carlos, fez de Poços de Caldas uma cidade de 
Minas para o Brasil. Obras foram iniciadas em 1926, sendo concluídas 
em 1930. Construiu o Palace Hotel, as Termas Antônio Carlos, o 
Palace Cassino e os jardins do centro da cidade. Urbanizou toda a 
região central de Poços de Caldas, fazendo dela a principal e mais 
importante estância hidromineral das Américas. 

Essas obras foram inauguradas em 1930. Isso motivou Poços de 
Caldas, que passou a ser uma cidade cosmopolita, freqüentada 
assiduamente pela alta cúpula da República. O Presidente Getúlio 
Vargas e seu Ministério eram freqüentadores assíduos de Poços de 
Caldas. Não havia época em que Ministros com suas famflias não 
passassem temporada lá. 

Tudo isso foi uma grande revolução. Poços de Caldas despertou 
numa ânsia de progresso, de desenvolvimento, desejando-se fazer 
presente na vida social e cultural do País. Viveu uma fase de euforia 
em 9/10/33, quando entrou no ar a Rádio Cultura de Poços de Caldas, 
com o prefixo PRHC5, que ficou famoso. Com suas ondas médias e 
curtas era captada no mundo inteiro. Essa rádio , que surgiu há 70 
anos, fez parte da vida pujante, em todos os aspectos e sentidos, de 
Poços de Caldas. São 70 anos de presença marcante, de construção 
de uma cidade. Sempre presente e atuante, é tida como a principal 
rádio do Sul de Minas. 

Neste dia, 9 de outubro - 70 anos da nossa Rádio Cultura -, presto 
homenagens à Rádio, à minha cidade e ao Diretor Francisco de Assis , 
que atuou na Rádio Bandeirantes como locutor de renome, 
principalmente na área dos esportes. Agora, é proprietário da Rádio 
Cultura de Poços de Caldas. 

Presto homenagens ao Dr. Pedro Afonso Junqueira, a quem Poços 
de Caldas deve muito e que é nome do mais importante conjunto 
habitacional da cidade. Juntamente com José Ribeiro Rocha, fundou a 
Rádio Cultura, em 1933. Naquela época, não existia a tecnologia 
atual, pois, hoje, as rádios funcionam quase sozinhas, com poucos 
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funcionários. A Rádio Cultura era dinâmica: fez telenovelas ao vivo, 
além de programas de auditório que revelaram muitos valores no 
campo das artes. Apesar de todas as dificuldades, Pedro Afonso 
Junqueira conduziu-a e consolidou-a como um importante meio de 
comunicação de Poços de Caldas e do Sul de Minas. 

A estrutura do nosso Departamento Municipal de Eletricidade, 
exemplo para todo o Brasil, também foi montada por Pedro Afonso 
Junqueira. Poços de Caldas é a única cidade brasileira que possui 
uma estatal municipal de energia elétrica, que sempre foi muito bem e 
fornece energia de alta qualidade. Atualmente, está investindo fora 
dos limites do município e do Estado, gerando energia na divisa do 
Rio Grande do Sul com Santa Catarina. 

A nossa antiga PRH-5, Rádio Cultura de Poços de Caldas, de tantas 
histórias, completa hoje 70 anos. Portanto, meus cumprimentos e meu 
abraço ao seu proprietário, Francisco de Assis , aos funcionários e a 
Poços de Caldas, que se faz merecedora por ser a sede dessa 
importante Rádio, a segunda instalada no interior de Minas Gerais. 
Sete de outubro de 2003, 70 anos de luta, de trabalho e de glória. 
Parabéns, Rádio Cultura! 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira. 
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

tivemos hoje uma reunião da Comissão de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas, com a presença de representantes do DER, DNIT e 
das Polícias Rodoviária Federal e Militar. Discutimos a situação das 
balanças, o excesso de carga dos caminhões que trafegam em 
nossas rodovias, as denúncias de irregularidades nas obras de 
duplicação da BR-381 , no período de 1987 a 1989. 

Então, em cumprimento aos desígnios desta Casa, na busca da 
transparência das ações públicas, pela qual se pauta a Comissão de 
Transporte, promovemos, hoje, uma audiência com o fito de dar 
visibilidade aos fatos que geraram graves denúncias da mídia contra o 
DER. O foco de tais denúncias é a vultosa quantia paga: 
US$52.000.000,00 pela remoção de solo mole no leito da Rodovia 381 
no período de 1987 a 1989. Isso ocorreu na época da duplicação, 
cujas obras completam uma década. 

Lamentavelmente, o DER não nos ofereceu as respostas, que vêm 
sendo cobradas por esta Casa desde o mês de abril , tendo sido o 
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pedido reiterado em agosto. Essas respostas também foram 
cobradas pela Procuradoria da República. O Diretor de Construções 
do DER, Dr. Haroldo Carlos da Costa, e o Dr. Lindemberg Ribeiro 
Garcia, assessor representando o Diretor-Geral, Cel. Renato César do 
Nascimento, estiveram aqui , explicaram os fatos, mas não trouxeram 
documentos que amparassem os argumentos apresentados. 
Responderam à maioria das nossas indagações de forma evasiva e 
insatisfatória e prometeram enviar a documentação a essa Comissão 
até o dia 16, até mesmo aquelas relativas aos contratos com as 
empreiteiras executoras da obra. O DER deu-nos a entender que o 
órgão dá esse assunto por encerrado, sob o argumento de que os 
contratos em questionamento tiveram o aval do Tribunal de Contas, 
mas essa não é a opinião da Procuradoria e dos integrantes da 
Comissão de Transporte, particularmente do Deputado Laudelino 
Augusto, autor do requerimento que motivou essa audiência. 

Os representantes do DER não souberam nominar as empreiteiras 
envolvidas no processo, não nos convenceram suas explicações 
pertinentes ao aditamento que variou de 80% a 109% das obras de 
retirada do solo mole e não nos informaram os nomes dos técnicos 
ambientalistas que acompanharam o trabalho. Ficou também sem 
resposta por que as empresas não detectaram o solo mole nas 
sondagens iniciais e por que o edital não prevê o volume total do 
material argiloso a ser retirado. Temos a resposta, senhores: foi 
porque a sondagem não detectou. Não responderam ainda qual a 
distância entre o eixo de uma pista a outra. Sobre esse assunto, 
entramos com requerimento solicitando seja feita uma sondagem a 
trado - aparelho de prospeção do solo -, para saber se há 
correspondência de solo entre as duas pistas. 

Devo lembrar que o Banco lnteramericano de Desenvolvimento, 
financiador da obra, também não se convenceu da seriedade dos 
números apresentados pelo órgão, tanto que pediu auditoria ao 
Ministério da Fazenda. Tal auditoria constatou que o DER estava 
pagando R$16,00 o metro cúbico, para a retirada de solo mole, valor 
tão vultoso que, por exigência do Banco, o preço foi baixado para 
R$4,00, valor aceito prontamente pelas empreiteiras. 

Apresentamos requerimento solicitando informações sobre o total do 
valor retirado, a R$16,00 e a R$14,00, além dos contratos, pois existe 
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aditamento de 80% e 1 09% dos contratos das consultorias de 
fiscalização. Isso afronta a Lei n° 8.666. A alegação do DER é que o 
aditamento nesse patamar foi exigido pelo BIRD. Há vários trechos de 
drenagem comprometidos, supostamente porque esse lençol de solo 
mole não foi retirado. 

A reunião tratou, também, da ausência de balanças de pesagem de 
carga na malha viária, confirmada pelo DNIT e pelo Inspetor Waltair 
Vasconcelos Sobrinho, Chefe da Seção de Policiamento da Polícia 
Federal. Sem essa fiscalização, que há dois anos tem sido tratada 
com descaso pelo Governo Federal, continuaremos pagando com 
vidas o preço de uma malha viária depreciada pelo peso das cargas. 
Não há fiscalização nem dinheiro para consertar as conseqüências 
desse descaso. O Inspetor informou à Comissão que, a partir do 
trecho de Sete Lagoas, aproximadamente 98% das cargas estão 
irregulares, com excesso de peso. A Polícia Rodoviária Federal não 
tem recursos humanos para fiscalizar. Há balanças, mas não há quem 
as opere, pois as empresas que as operavam foram caloteadas. 
Soma-se a isso o fato de o contigente da Polícia Federal no Estado 
contar com apenas 730 homens para fiscalizar 6 mil quilômetros. Até 
agosto, foram feitas 1.945 notificações de cargas acima do peso. Das 
17 balanças previstas, apenas 5 estão instaladas, mas não funcionam. 
A promessa é que a situação seja normalizada até o final do mês, e 
acredito nessa promessa como acredito em Papai Noel. Segundo o 
Inspetor Waltair, o maior volume de infrações verificadas no transporte 
de carga além do limite é de responsabilidade dos transportadores de 
areia e carvão, principalmente na região de Sete Lagoas. 

O Deputado Laudelino Augusto (em aparte) - Apresentamos um 
substitutivo ao requerimento do Deputado Gil Pereira com várias 
perguntas sobre a questão do solo mole, e um dos argumentos 
usados nas respostas, hoje pela manhã, foi que o assunto já foi dado 
por encerrado, que o Tribunal de Contas já teria considerado as 
explicações suficientes. 

E bom deixar claro que esse assunto não está esclarecido para a 
Assembléia e o Ministério Público. Estamos com três requerimentos 
do Ministério Público na Comissão de Transportes, sol icitando o 
resultado dos nossos trabalhos. Nós, como Deputados, 
representantes do povo, temos a missão constitucional de fiscalizar, 
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Em 18 de agosto, estivemos na BR-381 , Fernão Dias, junto com o 
Presidente Luíz Inácio Lula da Silva, quando assinou o término das 
obras da BR. Ele deixou claro que no Brasil, daqui para frente , só 
começarão obras que puderam ser terminadas. Começa e termina. Já 
dura dez anos a reforma e duplicação da BR-381 . Um dos argumentos 
usados é que estavam com pressa, pois havia prazos. Interessante, 
mas se passaram dez anos. Claro que temos de ouvir. Estamos 
aguardando resposta de vários requerimentos. A audiência que 
realizaremos esclarecerá mais ainda. 

Finalmente, com relação ao excesso de peso do transporte de 
cargas, solicitamos realização de audiência pública na Assembléia 
sobre o assunto, tanto nas rodovias federais e estaduais, quanto nas 
ferrovias. Haverá audiência para estudarmos a possibilidade da volta 
do trem mineiro de passageiros e de carga, o que ajudará a solucionar 
vários problemas, inclusive os das rodovias, tão precárias e cheias de 
buracos. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado. 

O Deputado Célio Moreira - Outra fragilidade do sistema de 
fiscalização, revelada na nossa reunião, é que os transportadores 
usam duas notas fiscais , uma real e outra com peso fictício , aquela 
que é apresentada aos patrulheiros, que não possuem poder legal de 
questionar o peso, uma brecha da lei que precisamos questionar. 

Solicitamos que a polícia esteja junto aos Fiscais da Fazenda, 
porque assim não há como apresentar outra nota. O Governo precisa 
intensificar essa fiscalização porque perde receita, e vidas estão 
sendo ceifadas. Informaram-nos que o inspetor pegou uma carreta 
que estava com excesso de 30t. Como parar essa carreta na rodovia? 

Em respeito ao bolso do contribuinte, que vive à mercê dos riscos de 
acidentes, em nossas estradas, cujo ciclo de vida é aquém do 
desejável por falta de fiscalização, quero hoje anunciar que cobrarei a 
instalação desses equipamentos até o último dia deste ano. 

A comissão estará atenta. Iniciamos uma das séries de reuniões 
para tratar desse assunto. Visitaremos as BRs, pontuaremos para o 
Governador e o Secretário e para registro nesta Casa, onde o 
Governo precisa atuar com urgência, pois as chuvas vêm por aí. 
Obrigado. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho. 
O Deputado Roberto Carvalho* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, galerias, a Comissão de Direitos Humanos realizou, nesta 
quarta-feira, audiência histórica em lpatinga. No dia 7 de outubro, o 
massacre de lpatinga, pior do que se falava, completou 40 anos. 
Operários da usina e de empreiteiras lutavam por condições dignas de 
trabalho, e, depois de muita tensão, a polfcia, perdendo o controle, 
disparou as metralhadoras contra cerca de 1 O mil trabalhadores, na 
porta da fábrica. Até então falava-se sobre a morte de sete ou oito. 
Entretanto, o Sr. Geraldo, Presidente do sindicato, em depoimento, 
disse haver contado os mortos: 30 operários e 1 criança de 3 meses 
de idade. Segundo reportagem do "Novo Cruzeiro", um fotógrafo 
também foi assassinado. Muitos fatos históricos foram revelados, e 
sobreviventes prestaram depoimento na Câmara Municipal de 
lpatinga, em audiência realizada por esta Casa. A Polícia Militar luta 
contra abuso e ferimento dos direitos humanos. Se bandido, o sujeito 
deve ser preso, sofrer as penalidades. Mas não cabe à polícia julgar 
se o indivíduo deve ser morto ou não. 

Vivíamos o Golpe de 1964. Um documento histórico foi revelado na 
reunião. O Cel. José Geraldo, Secretário de Segurança, vários 
Deputados, como Sinval Bambirra e Clodesmidt Riani, Geraldo 
Quintão, Edgar da Mata Machado, Secretário do Trabalho e outros 
foram a lpatinga. Com os trabalhadores e a direção da empresa, 
assinaram acordo lido em praça pública, que continha fatos 
estarrecedores. A USIMINAS prometeu que seus vigilantes não 
abusariam da autoridade para com os operários, já que as marmitas 
eram revistadas na saída e os trabalhadores, sitiados, como em 
campo de concentração; e comprometeu-se a absorver os 
trabalhadores e a pagar pensão às viúvas das vítimas. Todavia, 
transcorridos 40 anos, nem viúvas nem trabalhadores foram 
indenizados. Um trabalhador que perdeu a perna nunca mais 
conseguiu emprego. O fato foi absurdo e chocante. Depois do Golpe 
de 1964, todos os documentos originados de CPI promovida por esta 
Casa desapareceram. 

Não ficou um documento da CPI que comprovava a 
responsabilidade primeira da USIMINAS pelo massacre. Essa 
empresa assinou um acordo comprometendo-se a ressarcir e 
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indenizar as vítimas. Uma série de itens constava do acordo. A CPI 
sumiu. A assessoria da Comissão de Direitos Humanos desta Casa 
verificou nos arquivos que somente consta o pedido de realização de 
CPI. Os outros documentos e as revistas da época sumiram. O 
arquivo do sindicato foi queimado. 

Não se passa uma borracha em cima da história. O brilhante Rui 
Barbosa, envergonhado, foi autor da proposta para que se baixassem 
os arquivos das torturas da escravidão. Superaremos a história, 
enfrentando-a. 

Como cabe à USIMINAS a responsabilidade, a Comissão de Direitos 
Humanos aprovou um requerimento para convocarmos o Presidente 
dessa empresa a vir a esta Casa, a fim de falar também sobre a 
omissão. Deputado Miguel Martini, a empresa tentou passar uma 
borracha nessa história. Sabemos que a direção atual da empresa 
não é responsável pelo massacre que ocorreu há 40 anos. Seria 
insensato qualquer cidadão pensar de outra maneira. Porém, cabe à 
empresa, que era estatal na época, assumir a sua culpa. 

Neste momento fundamental que vivemos, devemos encarar que, na 
história do Brasil , houve tortura, assassinato, dizimação de índios e a 
vergonhosa escravidão. Devemos assumir essa realidade para que 
nunca mais isso ocorra. Somente recuperaremos a história se 
fizermos justiça e homenagearmos os que tombaram. 

Hoje cabe à USIMINAS retratar-se perante a história, e não fugir dos 
fatos como fez em lpatinga, dizendo que não tinha responsabilidade 
alguma. As leis do trabalho atuais asseguram que, quando um 
trabalhador está no trajeto da residência até o trabalho, o que ocorrer 
fará parte da vida laboral. Pasmem, senhores, com a hipocrisia! Tudo 
ocorreu fora da sede da empresa, e os operários estavam no portão. 

Há um monumento abandonado na porta da USIMINAS 
homenageando os trabalhadores assassinados naquele dia. A 
Comissão esteve no local e continuará com os trabalhos. A 
representante do Governo do Estado, que possui o honroso 
sobrenome do Martino, estava presente e ficou chocada com o que 
ocorreu. Aliás, representou os Secretários João Leite e João Batista. 
O Governo do Estado solicitou às famílias que se organizem. É um 
absurdo, depois de 40 anos. Vários familiares e vftimas disseram que 
não desejam dinheiro ou pensão, mas justiça, pois já houve muito 
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sofrimento. A justiça deve ser feita. 

Então, o Governo do Estado pediu às famílias que formulassem um 
pedido, para que sejam incluídas na lei da anistia a fim de obterem 
pensão. Aliás, encaminhamos também ao Governo do Presidente 
Lula. O Sr. Nilmário Miranda, Secretário de Direitos Humanos, abrirá 
um processo para que assumamos e resgatemos essa chaga da 
nossa história, ou seja, o assassinato de 30 trabalhadores e de uma 
menina de três meses. 

Ontem, quarta-feira, esta Casa cumpriu o seu papel em nome do 
Plenário. Certamente todos os partidos, Deputados e Deputadas 
estarão juntos com a Comissão de Direitos Humanos, para que, 
finalmente, seja feita justiça à memória dos que tombaram. Obrigado. 

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

Deputadas, nesta semana em que o Coral da Assembléia está 
completando dez anos de cantoria, gostaria de trazer nossas 
manifestações. Se assim o faço, faço na pessoa da Presidente Elma 
Jacob, caríssima amiga, servidora de meu gabinete, que tem dado, 
acima de tudo, uma dedicação exclusiva ao nosso Coral. Quem não o 
conhece, vale a pena conferir. Formado por servidores desta Casa, 
tem se apresentado não somente aqui , como também em vários 
estabelecimentos e igrejas. É muito importante termos um coral , 
porque, por meio da música, interpretamos o sentimento da alma, 
extravasamos alegria, o que faz bem para o íntimo de cada um. Neste 
momento não poderia deixar de registrar a nossa saudação, para 
transmitir a todos os participantes nossos votos de felicitações. Tenho 
nesta Casa um projeto que pretende declará-lo de utilidade pública e 
irei precisar da aprovação dos senhores. Com certeza, numa reunião 
especial que faremos nesta Casa, iremos render nossas homenagens 
ao Coral , prestigiando os valores da Casa. A prata da casa realmente 
é o nosso Coral. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)*- Quero apenas somar-me a 
V. Exa. nessas congratulações, nesse reconhecimento pelo belíssimo 
trabalho, pela dedicação e pela forma como esses abnegados 
funcionários da Assembléia têm atuado, levando a todos os lugares 
onde vão o nome da Assembléia Legislativa. Sou testemunha porque, 
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nas diversas vezes em que os convidei, prontamente aceitaram, 
cedo, tarde ou em qualquer horário, atendendo a todos os convites 
para se apresentarem em almoços, jantares, cafés da manhã de 
oração que fazemos para os políticos e empresários de Minas Gerais. 
Estiveram na homenagem que prestamos neste Plenário à 
Comunidade Canção Nova e estão sempre abrilhantando nossas 
festas. Apresentaram-se também no café da manhã de oração que 
realizamos no Tribunal de Contas. São realmente artistas, 
personagens que encantam a todos aqueles que têm o privilégio e o 
prazer de ouvi-los. Parabéns a V. Exa. por essa lembrança. Somamos 
nossos parabéns e nossas congratulações. V. Exa. tem nosso apoio 
para essa iniciativa a favor do Coral. 

Ontem houve uma matéria de uma emissora de televisão 
mostrando, em São Paulo, os músicos da Polícia Militar percorrendo 
as ruas e entrando nos ônibus, portando de um lado a arma e de 
outro, o instrumento musical, o que gerou um bem-estar muito grande 
e uma sensação agradável em todos os que estavam no local. É isso 
mesmo que faz o artista. Parabéns a todos eles e a V. Exa., por essa 
lembrança. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Miguel 
Martini. 

Finalizando, quero dizer à Casa que, a partir de hoje, Minas Gerais 
tem o seu mais ilustre filho. Por meio de decreto do Governador Aécio 
Neves publicado no diário oficial , foi outorgado o título de Cidadão 
Honorário de Minas Gerais ao renomado arquiteto, conhecido 
internacionalmente, Oscar Niemeyer. 

Sr. Presidente, Srs.Deputados e Sras. Deputadas, tive a iniciativa de 
propor essa medida, esse pedido do Legislativo, que busca, acima de 
tudo, mostrar a gratidão do povo mineiro à ímpar figura de Oscar 
Niemeyer. Nascido no Rio de Janeiro, encontra-se no meio do povo 
mineiro por intermédio de suas linhas arquitetônicas, desde a 
Pampulha ao Palácio das Artes, e das mais variadas obras por ele 
traçadas e rabiscadas. 

Tenho certeza absoluta de que nosso agradecimento não poderia 
ser de outra maneira. É um cidadão que tem uma vida extraordinária 
pelo seu encanto e sua inteligência. Agora, receberá neste Plenário o 
maior título que Minas Gerais poderia outorgar a quem não é nascido 
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no Estado. Título de Cidadão Honorário, como prova de 
reconheci mente. 

Sabemos da importância da outorga de um título de cidadania. Hoje, 
duas são as modalidades. A primeira, quando o cidadão nasce 
naquele chão e adquire a sua personalidade, conforme o Código Civil , 
tornando-se efetivamente cidadão nato. Para isso, é feita a sua 
certidão de nascimento com o local onde nasceu. A outra modalidade 
é irmanada pelo sentimento, pela gratidão, pelo devotamento e pela 
história do cidadão com relação ao Estado. 

Estou muito feliz em ver na primeira página do diário oficial que o 
meu projeto tornou-se realidade, outorgando à figura invejável de 
Oscar Niemeyer o título de cidadão honorário de Minas Gerais. 
Solicitamos à Presidência, com assessoria do Governador, a fixação 
da data para a reunião solene para entrega do título. Minas vai 
reconhecer o valor extraordinário de Oscar Niemeyer por meio da 
outorga do tftulo de cidadão honorário de Minas Gerais assinado pela 
Assembléia e pelo Executivo do Estado. 

Caríssimos Deputados e Deputadas, acabamos de realizar mais 
uma reunião da Comissão Especial da Cafeicultura. Vejo à minha 
frente o Deputado Laudelino Augusto, Vice-Presidente da Comissão, 
que, como os demais companheiros, não tem medido esforços para 
que o café seja efetivamente valorizado pelo trabalho e pelo seu valor 
inconteste. 

Parabenizo o Governador Aécio Neves por ter ido, terça-feira, a 
Brasília, para cobrar do Presidente Lula uma ação enérgica, firme e 
conclusiva. A Comissão Especial da Cafeicultura tem essa finalidade, 
e semanalmente está buscando, nos mais variados órgãos, desde a 
produção até a comercialização do produto final , orientações para que 
a nossa relatoria se fortaleça. 

Na próxima segunda-feira, discutiremos esse grande momento no 
Sul de Minas, na cidade de Machado, grande produtora de café, onde 
todos os segmentos da cafeicultura estarão presentes. Até novembro, 
quatro serão as regiões que visitaremos, colhendo informações, 
experiências e, acima de tudo, questionamentos importantíssimos, 
que são, para nós, um verdadeiro aprendizado. Temos a certeza de 
que o Deputado Laudelino Augusto comunga da mesma posição, sob 
o comando firme do nosso Presidente da Comissão, Deputado Paulo 
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Piau. 

O Deputado Laudelino Augusto (em aparte) - Confirmo o convite 
para a nossa audiência pública que será realizada em Machado, na 
próxima segunda-feira, à tarde. Convidamos a todos, Deputados e 
Deputadas e cafeicultores de todo o Estado, principalmente do Sul de 
Minas. Nessa ocas1ao, estaremos discutindo a cafeicultura, 
especialmente os cafés especiais. Essa reunião acontecerá na Escola 
Agrotécnica Federal de Machado, cujo corpo docente está elaborando 
os convites, com expectativa enorme. Todos os produtores do Sul de 
Minas, na maioria pequenos e praticando a agricultura familiar, estão 
empenhados nesse evento. A nossa Comissão está prometendo bons 
resultados, pois nos alegra trabalhar nessas comissões "pró-ativas", 
que contribuem com o desenvolvimento do Estado. Quando unimos 
forças e fazemos parcerias, tudo acontece. Os Governos Estadual e 
Federal, as indústrias e os trabalhadores têm freqüentado as nossas 
audiências internas. A cada dia fica mais claro que, com essa 
parceria, conseguiremos para Minas Gerais um aumento da produção 
e da qualidade, garantindo a comercialização do nosso café. O nosso 
Estado produz 53% do café do Brasil, que é o maior produtor mundial. 
O senhor está de parabéns como relator. Obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado Laudelino 
Augusto. Ontem a Assembléia Legislativa passou por dois momentos 
importantes. Por intermédio de nossos requerimentos, foram 
realizadas duas audiências públicas. Na primeira, discutimos o 
fornecimento de energia elétrica no Município de Monte Sião. Vários 
questionamentos estão sendo realizados há longa data. Ontem o 
Presidente da CEMIG assumiu, efetiva e publicamente, o 
compromisso de resolver essa questão emergencial. 

No período da tarde, discutimos a crise hoteleira de Minas Gerais. 
Estamos passando por uma situação caótica no que diz respeito à 
manutenção da rede hoteleira. Segundo dados, os hotéis não estão 
utilizando mais que 60% de sua capacidade. Todos estão trabalhando 
no vermelho. Alguns estão fechando suas portas, gerando 
desemprego. Durante dois anos, cinco hotéis de excelência foram 
fechados em Belo Horizonte. As notícias estão chegando ao nosso 
conhecimento. Vários hotéis estão se posicionando até o final do ano. 
Temos de nos unir neste momento tão importante. O ramo da 
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hotelaria gera emprego. Belo Horizonte tem sido a Capital dos 
negócios. Quantos seminários e discussões importantes têm sido 
realizadas em nossa Capital! Temos recebido muitos turistas. Minas 
Gerais tem por excelência sua hospitalidade, a maneira com que 
recebe seus hóspedes. Mais uma vez, afirmo o nosso compromisso 
de estar junto aos hoteleiros, aos pousadeiros e a todos os 
profissionais do ramo, para buscarmos uma solução para as 
dificuldades da hotelaria mineira. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Agradeço-lhe e 
parabenizo-o pelo seu pronunciamento. Cumprimento os Srs. 
Deputados. Registro que hoje está sendo lançado pelo Governador 
Aécio Neves e pelo Secretário Marcus Pestana o Programa Viva a 
Vida, que tem a pretensão, a ousadia de diminuir em 25% a 
mortalidade infantil em Minas Gerais. Realmente, é uma meta ousada 
e necessária. Trata-se de cumprimento de promessa de campanha. O 
Programa Viva a Vida vai criar várias unidades de UTis neonatais em 
localidades onde houver necessidade. É grande a carência dessas 
UTis em nosso Estado. 

Além disso, as maternidades receberão "kits" para se tornarem mais 
bem aparelhadas. A licitação começa agora. O "kit" consta de berço 
aquecido, mesa de parto e outros equipamentos que servirão para 
melhorar sua capacidade de trabalho. Vários desses hospitais já 
trabalham com preços defasados, de acordo com a tabela do SUS. 
Logo, médicos e funcionários são abnegados. Vários municípios foram 
atendidos. A seguir, citarei exemplos de hospitais de municípios que 
têm feito um bom trabalho e estão sendo reconhecidos: os hospitais 
de Taiobeiras, Salinas, Rio Pardo, São João do Paraíso, no Alto Rio 
Pardo, Mirabela, Brasília de Minas, São Francisco, nossa querida 
Montalvânia, cujo Prefeito, Dr. José, é médico, Pirapora, Buritizeiro, 
Várzea da Palma, Bocaiúva, Grão-Mogol, Santa Casa de Porteirinha e 
o Hospital Universitário de Montes Claros, que já presta grande 
trabalho e vai melhorar mais ainda sua UTI neonatal e sua 
maternidade, visto que é um hospital amigo da criança. 

Parabenizo o Governador Aécio Neves, o Secretário Marcus 
Pestana e a equipe da Secretaria da Saúde, que tiveram a ousadia de 
lançar esse programa de atendimento a praticamente toda Minas 
Gerais, principalmente à região mais sofrida do Norte de Minas e dos 
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vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado. Fico feliz com sua 
intervenção. Ressalto, mais uma vez, a seriedade do Governador 
Aécio Neves e do Secretário Marcus Pestana, que tem encarado de 
frente os problemas da saúde no Estado. Hoje é realmente um dia 
festivo para a saúde. Esperamos que o Governo possa cumprir o 
compromisso de promover uma saúde de primeiro nível no Estado. 
Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
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 a 
discussão do tema "Desenvolvimento Econômico" no âmbito do Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado- PMDI -e do Plano Plurianual 
de Ação Governamental - PPAG 2004-2007 -, com a apresentação 
das propostas dos grupos de trabalho das audiências públicas do 
PMDI e do PPAG. 

- A ata deste evento será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Estão reabertos os 
nossos trabalhos ordinários. 

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 a reunião de debates de amanhã, dia 
1 O, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 10/10/2003 
Presidência do Deputado Laudelino Augusto 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum. 
Comparecimento 

-Comparecem os Deputados: 
Elmiro Nascimento - Laudelino Augusto. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - Às 9h15min, a lista 

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca 
os Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 13, às 
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ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 19/9/2003 
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Às 1 Oh15min, comparecem no Ginásio Poliesportivo de Rubelita os 
Deputados André Quintão e Arlen Santiago (substituindo este ao 
Deputado Mauro Lobo, por indicação da Liderança do BPSP), 
membros da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado André 
Quintão, declara aberta a reunião, dá por aprovada a ata da reunião 
anterior e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se 
destina a discutir e viabilizar ações integradas dos órgãos públicos e 
da sociedade civil que facilitem o acesso das comunidades do Norte 
de Minas e do vale do Jequitinhonha ao abastecimento de água. A 
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados e 
registra a presença dos Srs. Argentino Prates Amaral, Coordenador 
Regional do IDENE e representante da Secretária Extraordinária para 
Desenvolvimento dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte 
de Minas; Leonardo Machado Natalino, Chefe de Inspetoria Mecânica 
da RURALMINAS em Governador Valadares e representante do 
Presidente da RURALMINAS; Paulo Nammour, Gerente Regional da 
EMATER-MG de Salinas e Janaúba e representante do Presidente da 
EMATER-MG; Caetano Eustáquio Diogo, Chefe do Distrito da 
COPASA-MG e representante do Presidente da COPASA-MG; 
George Fernando Lucílio de Britto, Chefe da Divisão de Produção da 
CODEVASF e representante do Presidente da CODEVASF; Jurandir 
Cardoso Batista, Chefe da Equipe Administrativa do DENOCS e 
representante do Diretor-Geral do DENOCS; Maria do Divino Alves 
Miranda, Prefeita Municipal de Rubelita; Florinda Ribeiro da Cruz, 
Presidente da Câmara Municipal de Rubelita; Antônio Alves Soares, 
Professor da Universidade Federal de Viçosa; Adão Ferreira Souza, 
da comunidade de Cachoeira; e Geraldo Vieira Miranda, Presidente 
da Associação de Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais de 
Rubelita, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O 
Presidente, relator da Proposta de Ação Legislativa n° 5/2003 que deu 
origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa 
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
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agradece a presença dos convidados e parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão - Gustavo Valadares. 

ATA DA 238 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 

7/10/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, Djalma Diniz, Gil Pereira e Laudelino Augusto, 
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 Gil Pereira, 
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 discussão e votação de proposições da 
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
fax do Sr. Hélio Brito Júnior, Chefe de Gabinete, justificando a 
ausência do Sr. Sérgio Sanches Ferreira, Secretário da Justiça da 
Bahia, na reunião do dia 30/9/2003. O Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 854 e 889/2003 
(Deputado Célio Moreira); 806 e 876/2003 (Deputado Gil Pereira); 
629/2003 (Deputado Adalclever Lopes); e 964/2003 (Deputado 
Laudelino Augusto) . Passa-se à 18 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 na forma do 
Substitutivo no 1 da Comissão de Constituição e Justiça, no 1 o turno, 
do Projeto de Lei no 39/2003. Passa-se à 28 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 1.475, 1.484, 1.492 
e 1.497/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a reunião extraordinária do dia 9/10/2003, às 1 O horas, 
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Célio Moreira, Presidente - Adalclever Lopes - Djalma Diniz -
Laudelino Augusto. 

ATA DA 248 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS, EM 8/10/2003 

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Durval Ângelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros 
da supracitada Comissão. 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 debater a situação dos refugiados 
africanos no Brasil , bem como sua integração na sociedade e o 
acesso ao mercado de trabalho e à educação e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Cel. PM 
Eduardo Mendes de Souza, Subchefe do Estado-Maior da PMMG, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 886/2003; e 
Francisco Júnior, Vereador à Câmara Municipal de Pará de Minas, 
ambos publicados no "Diário do Legislativo" do dia 2/1 0/2003; e 
convite aos membros da Comissão formulado pela Associação Juízes 
para a Democracia e outras entidades, para participarem do Grupo de 
Estudos e Trabalho Mulheres Encarceradas, nos dias 30 e 
31 /10/2003, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A 
Presidência solicita ao Deputado Roberto Ramos que dê ciência aos 
Deputados dos relatórios concernentes às visitas realizadas pela 
Comissão nos dias 3, 11 , 15 e 23/9/2003. O Presidente acusa o 
recebimento do Projeto de Lei no 987/2003, em turno único, para o 
qual designou o Deputado Biel Rocha como relator. A Presidência 
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados e registra a 
presença dos Srs. Bonifácio José Teixeira, professor da Puc-Minas; 
Maria José Cabral Grilo, Presidente da Fundação Universitária 
Mendes Pimentel ; Manoel Fernando, Presidente da Associação dos 
Refugiados Africanos no Brasil; e Maria Emília da Silva, Coordenadora 
de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte, os quais tomam 
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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, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Maria Tereza Lara. 
ATA DA 48 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

CAFEICULTURA MINEIRA, EM 2/10/2003 
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. 
Registra-se, também , a presença dos Deputados Carlos Pimenta, 
Domingos Sávio, Doutor Viana 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 debater o 
tema "Tecnologia de Agregação de Valor (Pós-colheita)". A 
Presidência comunica a presença dos seguintes convidados: Srs. 
Antônio de Pádua Nacif, Gerente-Geral da EMBRAPA Café; Paulo 
Gontijo Guimarães, Pesquisador da EPAMIG; Eugênia Azevedo 
Vargas, responsável técnica pelo Laboratório de Micotoxinas do 
Ministério da Agricultura em Minas Gerais; Prof. Flávio Meira Borém, 
Coordenador do Centro de Estudos de Café da UFLA; Almir José da 
Silva Filho e Carlos Barcelos Costa, respectivamente, Presidente e 
Diretor do SINDICAFÉ; Rodrigo de Almeida Pontes, Presidente da 
SMEA; Prof. Carlos Alberto Gonçalves, da área de mercadologia e 
estratégia do CEPEAD da UFMG; e Marcelo de Pádua Felipe, 
funcionário da EMATER-MG. Registra-se, também, a presença dos 
Srs. João Roberto Puliti , Diretor da FAEMG e Célio Gomes Floriani , 
Presidente da CASEMG. O Presidente, Deputado Paulo Piau, 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: dos Srs. Vilson 
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Luiz da Silva, Presidente da FETAEMG, indicando o Sr. Pedro 
Mário Ribeiro, Diretor de Formação Sindical daquela entidade, como 
representante junto a esta Comissão, publicada no "Diário do 
Legislativo" em 25/9/2003; José Silva Soares, Presidente da 
EMATER-MG, confirmando a presença do Sr. Marcelo de Pádua 
Felipe, funcionário daquela empresa, para acompanhar os trabalhos 
desta Comissão, e Silas Brasileiro, Coordenador da Bancada do Café 
no Congresso Nacional, cumprimentando pela iniciativa de instalação 
desta Comissão. O Presidente tece as considerações iniciais, passa a 
palavra aos demais parlamentares e, em seguida, aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se 
à 38 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, 
solicitando seja ouvida a Sra. Eugênia Azevedo Vargas, do Ministério 
da Agricultura em Minas Gerais; Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
pedido ao SINDICAFÉ o envio de relação contendo o nome das 
empresas processadoras de café sindicalizadas; Paulo Piau, 
solicitando seja convidado o Sr. Guilherme Braga Abreu Pires Filho, 
Diretor-Geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil -
CeCaFé -, para participar da reunião em que se debaterá a tributação 
do café. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva faz um breve 
relato do encontro realizado na cidade de Caratinga, com cafeicultores 
da região, e passa às mãos do Presidente, Deputado Paulo Piau, 
ofício do Presidente da Associação dos Cafeicultores da Região de 
Caratinga. 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, 9 de outubro de 2003. 
Paulo Piau, Presidente - Laudelino Augusto - Luiz Humberto 

Carneiro - José Henrique - Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 238 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 8/10/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Mauro Lobo, Jayro Lessa e Sebastião Helvécio, 
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jayro Lessa, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Fuad 
Noman, Secretário da Fazenda, publicado no "Diário do Legislativo" 
de 2/10/2003. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, em 1 o turno, para as quais designou os relatores citados 
a seguir: Projetos de Lei n°S 83/2003 (parecer sobre emenda 
apresentada em Plenário) (Deputado Ermano Batista); 779/2003 
(Deputado Jayro Lessa); 785/2003 (Deputado Doutor Viana) e 
1.078/2003 (Deputado Mauro Lobo). Passa-se à 1a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n° 
1 .078/2003 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do 
Deputado Sebastião Helvécio, aprovado pela Comissão. O Projeto de 
Lei no 83/2003 será apreciado em último lugar na pauta, atendendo-se 
a requerimento do Deputado Ermano Batista, aprovado pela 
Comissão. 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 429/2003 (relator: Deputado Sebastião Helvécio) (nesse instante, 
o Deputado Sebastião Helvécio retira-se da reunião, e registra-se a 
presença dos Deputados Chico Simões, José Henrique e Leonardo 
Moreira); 143/2003 com as Emendas n°s 1 e 2 , da Comissão de 
Constituição e Justiça; 3 e 4, da Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais (relator: Deputado Jayro Lessa); 675/2003 na 
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Administração Pública 
(relator: Deputado Mauro Lobo) e pela rejeição da Emenda n° 3 ao 
Projeto de Lei no 83/2003. O parecer sobre o Projeto de Lei n° 
712/2003, no 1 o turno, deixa de ser apreciado em virtude de 
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado José Henrique. 
Na fase de discussão do parecer pela aprovação do Projeto de Lei no 
679/2003 no 1° turno, o Presidente defere pedido de vista do 
Deputado Jayro Lessa. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Chico Simões, em que 
solicita realização de reunião com diversas autoridades para se 
debaterem os Projetos de Lei nos 1.078 a 1 .083/2003, do Governador 
do Estado; Marília Campos (2), em que solicita a realização de 
audiência publica para discutir o Projeto de Lei no 8/2003, que trata 
das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público- OSCIPs -; 
e em que solicita que a Comissão emita parecer sobre o relatório de 
gestão fiscal dos Poderes do Estado, apresentado em audiência 
pública a esta Comissão, e é rejeitado requerimento da Deputada 
Marília Campos, em que solicita realização de audiência pública, com 
a participação popular e de diversas autoridades, para apresentação 
do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo Estadual. 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, 9 de outubro de 2003. 
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique - Mauro Lobo - Rogério 

Correia - Doutor Viana. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 371 /2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, a proposição em tela tem 
por objetivo seja revogada a Lei no 4.836, de 1968, que declara de 
utilidade pública a Sociedade Esportiva Rinhadeiro de Juiz de Fora, 
com sede nesse município. 

O projeto de lei em tela foi publicado no "Diário do Legislativo" de 
3/4/2003 e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado a fim de ser 
examinado preliminarmente, conforme determina o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob comento objetiva revogar a Lei n° 4.836, de 

1968, que declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva 
Rinhadeiro de Juiz de Fora. 

Argumenta com justeza o autor da proposta que constitui uma 
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anomalia o fato de a briga de galos ser uma atividade ilícita, nos 
termos do art. 64, § 2°, do Decreto-Lei no 3.688, de 3/10/41 , e ainda 
assim encontrarmos no Estado uma sociedade que se presta a tratar 
o animal com crueldade, em exibição ou espetáculo público, e ao 
mesmo tempo ostentar o título de utilidade pública, honraria concedida 
pelo poder público estadual. 

Com efeito, constitui essa circunstância uma aberração jurídica, pois 
o espírito da Lei no 12.972, de 27/7/98, que disciplina a declaração de 
utilidade pública, é exatamente prestar homenagem às sociedades 
civis que efetivamente desenvolvam atividades eminentemente 
filantrópicas , servindo desinteressadamente à coletividade, nunca em 
desacordo com outras normas do direito, principalmente as penais. Se 
assim ocorrer, comprometerão seus membros e, mais 
especificamente, sua diretoria, que não pode ser reputada de ilibada 
conduta, como determina a lei. 

A par disso, apontamos que a medida de que se ocupa a proposição 
não se enquadra em nenhuma das matérias enumeradas no art. 66 da 
Constituição do Estado, que fixa a competência legislativa privativa de 
cada órgão ou autoridade estadual. 

Por conseguinte, infere-se que a deflagração do processo legislativo 
do projeto sob comento cabe não só a qualquer membro da 
Assembléia Legislativa, como também ao Chefe do Poder Executivo. 

Levando-se em conta o princípio do paralelismo das formas, 
segundo o qual uma norma jurídica somente poderá ser alterada ou 
mesmo revogada por outra de mesma abrangência, verificamos que a 
Lei no 12.972 poderá ser cassada mediante representação 
fundamentada, a requerimento de qualquer cidadão ou entidade, 
dirigida - e é aí a questão de interesse - ao Poder Legislativo ou ao 
Poder Executivo, conforme o título tiver sido concedido por lei ou por 
decreto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 371 /2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003 . 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Weliton 

Prado - Leonardo Moreira - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 451 /2003 
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Relatório 
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O projeto de lei em análise, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
objetiva declarar de utilidade pública o Grupo Cultural Semente do 
Vale- GCSV -, com sede no Município de Carbonita. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que apresentou. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Grupo Cultural Semente do Vale, fundado em 10/3/85, é uma 

sociedade civil, sem fins lucrativos, que presta relevantes serviços ao 
Município de Carbonita, pois tem entre os seus objetivos desenvolver, 
estimular e divulgar manifestações artísticas e culturais entre as 
comunidades rural e urbana, promovendo o intercâmbio e a 
solidariedade entre os diversos segmentos que as integram. 

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

451 /2003 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Weliton Prado, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 623/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior e resultante do 

desarquivamento do Projeto de Lei no 2.359/2002, a proposição em 
epígrafe objetiva instituir o Dia dos Jipeiros, a ser comemorado 
anualmente no dia 4 de abril. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a 
proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" e a seguir 
encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada 
preliminarmente quanto aos aspectos jurfdico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
O exame da competência legislativa do Estado Federado para 

instituir data comemorativa nos remete, de pronto, ao art. 22 da 
Constituição da República, por enunciar as matérias de iniciativa 
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exclusiva da União. 

Observada aí a inexistência de qualquer referência à matéria de que 
trata a proposição sob exame e levando-se em conta que a mesma 
Carta, em seu art. 25, § 1°, estabelece que são reservadas aos 
Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela 
Constituição infere-se que a estes é facultado legislar sobre a 
instituição de data comemorativa em decorrência de competência 
residual. 

Ainda sobre a questão das competências, remetemo-nos ao § 2° do 
art. 1 o da Constituição mineira, que outorga ao Estado o poder de ser 
organizado e regido por sua Constituição e pelas leis que adotar, 
observados os princípios constitucionais da República. 

Não se vislumbra, pois, óbice de natureza jurídica à aprovação do 
projeto de lei sob comento. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 623/2003. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente- Gustavo Valadares, relator- Leonídio 

Bouças - Weliton Prado - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 843/2003 

Comissão de Segurança Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela tem por 
objetivo dar a denominação de Vânia Elizabeth Domingos Vieira à 
Delegacia de Polícia da Comarca de São João Evangelista, situada no 
Município de São João Evangelista. 

Uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao 
exame preliminar do projeto de lei e concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada, vem ele agora 
ao presente órgão colegiado a fim de ser apreciado conclusivamente, 
nos termos dos arts. 103, I, "b" e 102, XV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Cabe-nos ressaltar que o autor da proposição, por meio da 

mensagem que a encaminhou, esclarece que seu objetivo é 
reverenciar a memória da Defensora Pública Vânia Elizabeth 
Domingos Vieira, pelos relevantes serviços prestados à população de 
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São João Evangelista, com destaque para sua incansável 
assistência a detentos e pessoas humildes que a ela recorriam, 
conforme atestam o Prefeito Municipal, o Juiz de Direito, o Promotor 
de Justiça e outras autoridades do município. 

Diante dessas considerações, ajuizamos oportuno e merecido se 
prestar honraria a essa personalidade, que tanto se dedicou à defesa 
dos menos favorecidos. 

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

843/2003, em turno único, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 1 O de outubro de 2003. 
Zé Maia, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 868/2003 
Comissão de Segurança Pública 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em 

questão pretende declarar de utilidade pública o Patronato Aprendizes 
da Liberdade, com sede no Município de ltaúna. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, 
que o analisou, preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a esta Comissão para 
deliberação conclusiva, conforme estabelece o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Fundado em 20/2/2001 , o Patronato Aprendizes da Liberdade é uma 

entidade civil e sem fins lucrativos, que se vem destacando pelo seu 
objetivo social , que é a implementação, execução e fiscalização das 
penas restritivas de direitos - as chamadas penas alternativas, com 
enfoque na prestação de serviços à comunidade e demais atividades 
que lhe são próprias em face de legislação específica que versa sobre 
a matéria. 

Ademais, tem como norte as suas atividades principais as Regras 
Mínimas das Nações Unidas quanto as medidas não-privativas de 
liberdade (Regras de Tóquio) e aos princípios básicos que versam 
sobre o Sistema Criminal e Penitenciário do Ministério da Justiça. 
Busca, desta maneira, cumprir seus objetivos estatutários, contando 
com a participação e colaboração da comunidade nessa empreitada, 
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com o objetivo maior de reinserir na sociedade o apenado. 

Pelo que foi apresentado e confirmado pelos autos do processo, 
consideramos ser merecida a concessão à referida entidade do título 
declaratório de utilidade pública. 

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

Lei no 868/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de outubro de 2003. 
Rogério Correia, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 904/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela 

propõe seja declarada de utilidade pública a Associação Pio XII de 
Esporte Amador, com sede no Município de Espera Feliz. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Pio XII de Esporte Amador' tem como objetivo 

primordial a prática de esportes em todas as suas modalidades. Para 
atingir suas metas, pretende manter gratuitamente escolinha de 
futebol e de outras modalidades para crianças e adolescentes 
mediante prévia autorização dos pais ou responsáveis. 

Incentiva os alunos a permanecerem nos cursos, motivando-os a 
descobrir sua identidade e dignidade. Por meio da educação e do 
esporte, busca torná-los agentes de sua própria transformação e 
colaboradores na construção de uma sociedade justa e solidária. 

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

904/2003. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Weliton Prado, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 945/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
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Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela tem por 
objetivo seja dada a denominação de Mestra Celina à Escola Estadual 
de Caçaratiba, situada no Município de Turmalina. 

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela 
Comissão de Constituição e Justiça e agora vem a este órgão 
colegiado a fim de ser apreciado conclusivamente, nos termos do art. 
103, I, "b", c/c o art. 102, VI , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pela 

comunidade da Escola Estadual de Caçaratiba, que, em reunião 
realizada no dia 24/10/2002, homologou a indicação do nome de 
Mestra Celina para denominar a referida unidade de ensino, como 
tributo e reconhecimento ao trabalho dessa professora, bem como aos 
relevantes serviços prestados à população de Turmalina. 

Importa salientar que Benedita Juscelina Fernandes Granda 
Santiago, carinhosamente tratada de Mestra Celina, nascida em 1900 
e falecida em 1987, se formou professora, tarefa que exerceu com 
muito amor e seriedade, tendo sido responsável , ademais, pela 
criação da primeira escola pública na localidade de Caçaratiba. 

Nada mais justo, portanto, que se perpetue o nome dessa pessoa, 
que tanta saudade deixou ao partir. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação, em turno único, do 

Projeto de Lei n° 945/2003. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Adalclever Lopes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.022/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Mauri Torres, por meio do Projeto de Lei n° 1.022/2003, 
pretende declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE- de Monte Azul, com sede nesse município. 

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. 
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Fundamentação 

A propos1çao encontra-se corretamente instruída com os 
documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, nos 
termos da Lei no 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 § 2° do art. 11 do seu estatuto prevê que os 
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria 
Executiva não serão remunerados, e o parágrafo único do art. 33 
determina que, em caso de dissolução da APAE, o seu patrimônio 
será destinado a entidades congêneres registradas no Conselho 
Nacional de Assistência Social ou a entidade pública, com sede e 
atividade no País. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1 .022/2003. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Ermano Batista - Weliton 

Prado - Leonídio Bouças. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.038/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 1.038/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Zona de Arte da 
Periferia - ZAP 18 -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada no "Diário do Legislativo", vem a matéria a esta Comissão 
para que seja examinada preliminarmente, nos termos do disposto no 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos para que as sociedades civis em funcionamento no 

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 
1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pela análise da documentação que instrui os autos do processo, 
constata-se o atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos 
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que o art. 29 do estatuto da entidade prevê que as atividades dos 
Diretores e Conselheiros serão gratuitas, sendo-lhes vedado o 
recebimento de lucro, bonificação ou vantagem. E, ainda, o parágrafo 
único do art. 36 estabelece que, em caso de sua dissolução, os bens 
remanescentes serão destinados a instituição congênere. 

Sendo assim, não encontramos óbice à tramitação do projeto. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade do Projeto de Lei n° 1 .038/2003. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Weliton Prado - Leonfdio 

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

1.058/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei 

em epígrafe tem por escopo seja declarada de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos para o Apoio ao Talento- ASPAT -, com 
sede no Município de Lavras. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art. 
103, I, "a", ele o art. 102, VI , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A ASPAT é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1993, 

que empreende atividades voltadas para o estudo, a pesquisa e 
programas de ação na área de educação dos bem-dotados e 
talentosos, apoiando-os e sensibilizando-os sobre a temática do 
desenvolvimento do talento, bem como orientando os familiares para 
lidar com a situação. 

Os trabalhos realizados constituem, sem dúvida, valiosa parceria 
com o poder público na busca do aperfeiçoamento dessas pessoas, 
pelo que ajuizamos conveniente e justa a pretensão de se lhe outorgar 
o título declaratório de utilidade pública estadual. 
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Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.058/2003. 

Sala das Comissões, 1 O de outubro de 2003. 
Ana Maria Resende, relatora. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 129/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei no 
129/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 
802/2000, institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no 
âmbito do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003, a proposição foi 
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. 102, 111, "a", do Regimento Interno, cumpre-nos 
examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Este relator apresentou, na reunião do dia 1°/7/2003, requerimento 
solicitando fosse a proposição baixada em diligência à Secretaria de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao Instituto Estadual 
de Florestas, para que se manifestassem sobre a viabilidade técnica 
da proposição. 

Transcorrido o prazo de suspensão da tramitação do projeto, 
previsto no art. 301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, 
sem que, até o momento, tenha havido resposta à solicitação objeto 
da diligência. 

Fundamentação 
O projeto em exame tem por objetivo instituir o Código Estadual de 

Proteção aos Animais , com vistas a compatibilizar o desenvolvimento 
socioeconômico com a preservação ambiental. 

Trata-se de matéria relacionada ao meio ambiente, tema sobre o 
qual os Estados membros estão autorizados, nos termos do art. 24, 
VI , §§ 1 o a 4°, da Constituição da República, a legislar. 

Por outro lado, a prerrogativa parlamentar para inaugurar o processo 
legislativo encontra amparo no princípio da iniciativa concorrente, nos 
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termos do "caput" do art. 65 da Constituição do Estado. 

O Substitutivo no 1, apresentado na conclusão, resulta da 
necessidade de se adequar a proposição à melhor técnica legislativa e 
de se corrigirem falhas. Entre estas, apontamos o tratamento dado à 
fauna aquática, matéria que já foi disciplinada em lei recentemente 
aprovada nesta Casa, a composição de comissão de ética no âmbito 
dos biotérios, que invade a esfera de discricionariedade de órgãos e 
entidades para promover a sua estruturação, e o estabelecimento de 
penalidades pelo Executivo, contrariando o inciso XXXIX do art. 5° da 
Constituição Federal , que trata dos direitos e garantias fundamenta is 
dos homens, mulheres e instituições. 

Esclareça-se, por oportuno, que o Substitutivo no 1 é o resultado da 
consolidação de diversos diplomas existentes no plano da legislação 
federal , adaptados às peculiaridades do Estado. Como se trata de 
matéria complexa, o nosso intuito foi permitir que esta Casa 
aprofundasse as discussões sobre o tema, com vistas a aperfeiçoá-lo 
e mesmo verificar a viabilidade material e humana de o poder público 
estadual exercer com eficácia o controle da fauna silvestre, exótica, 
doméstica e domesticada. Como se sabe, somente com a 
promulgação da Constituição Federal de 1988 é que os Estados 
membros passaram a ter competência para legislar sobre fauna. 
Portanto, Minas Gerais, em nossa avaliação, não dispõe de estrutura 
adequada para o exerc1c1o dessas novas atribuições, hoje 
centralizadas no IBAMA. Com essas preocupações, apresentamos o 
Substitutivo n° 1 , solicitando especial atenção das comissões de 
mérito na análise de suas disposições. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 129/2003 na 
forma do Substitutivo no1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a Política Estadual de Proteção aos Animais e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Disposições Preliminares 

Art. 1 o - Todos os animais existentes no território mineiro, bem como 
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seus ninhos, abrigos e criadouros naturais ou artificiais, 
reconhecidos de utilidade ao meio ambiente, são bens de interesse 
comum, respeitado o direito de propriedade, com as limitações que a 
legislação em geral e esta lei , em especial , estabelecem. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nesta lei os animais da 
fauna ictiológica, disciplinados em legislação especial. 

Art. 2° - A Política Estadual de Proteção aos Animais será exercida 
em articulação com os órgãos e entidades competentes da União e 
dos municípios. 

Capítulo 11 
Dos Princípios e dos Objetivos da Política de Proteção aos Animais 
Art. 3° - A Política Estadual de Proteção aos Animais se orientará 

pelos seguintes princípios: 
I - preservação e conservação da biodiversidade; 
11- cumprimento da função social, ambiental e econômica da fauna; 
111 -exploração racional da fauna; 
IV - compatibilização entre o desenvolvimento socioeconômico 

sustentável e o equilíbrio ambiental ; 
V - garantia da integridade das espécies animais endêmicas, raras 

ou ameaçadas de extinção e da fauna migratória, assegurando-se a 
manutenção dos ecossistemas a que pertencem. 

Art. 4° - São objetivos da política de proteção aos animais: 
I - garantir a perpetuação e a reposição das espécies; 
11 - disciplinar as formas e os métodos de exploração dos animais 

destinados ao consumo humano, à pesquisa, a trabalhos e à 
recreação; 

111 - estimular programas de educação ambiental e de turismo 
ecológico; 

IV - proteger a fauna silvestre, exótica, doméstica e domesticada; 
V - promover a recuperação de áreas degradadas; 
VI - identificar as espécies de animais e as espécies ameaçadas de 

extinção; 
VIl - promover a pesquisa e a realização de atividades didático-

científicas. 
Capítulo 111 

Da Fauna Silvestre 
Art. 5° - Todos os animais pertencentes às espécies nativas, 

....___ ___ o ___ ______J 



6 12 
migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, cujo ciclo 
de vida, no todo ou em parte, ocorra dentro dos limites do território do 
Estado e que vivam naturalmente fora do cativeiro, constituindo a 
fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, 
são propriedade do poder público, sendo proibida a sua utilização, 
perseguição, destruição, caça ou apanha. 

Art. 6° - São vedados: 
I - o exercício da caça profissional; 
I - o exercício, sem licença, da caça amadorística ou para fins 

científicos; 
111 - a comercialização, sem licença da autoridade competente, de 

espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem 
sua caça, perseguição, destruição ou apanha, exceto o comércio de 
espécimes provenientes de criadouros devidamente legalizados; 

IV - a apanha, sem licença da autoridade competente, de ovos, 
larvas e filhotes para comercialização e outros fins; 

V - o trânsito de peles ou outros produtos de animais silvestres 
desacompanhado de comprovação de procedência; 

VI - a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de 
espécimes utilizando meios, técnicas, métodos, aparelhos, petrechos 
ou equipamentos definidos como proibidos em regulamento, feitas em 
locais e períodos também definidos em regulamento como proibidos; 

VIl - a criação de animais silvestres sem licença da autoridade 
competente. 

Art. 7° - Os empreendimentos e as atividades que envolvam a 
criação ou o manejo da fauna silvestre em cativeiro dependem de 
licenciamento ambiental . 

Capítulo IV 
Da Fauna Exótica 

Art. 8° - Para os fins desta lei , considera-se fauna exótica todos os 
animais pertencentes a espécies e subespécies cuja distribuição 
geográfica não inclui o território do Estado e a espécies ou 
subespécies, inclusive domésticas, introduzidas naturalmente ou pelo 
homem, em estado asselvajado ou alçado. 

Art. go - São vedadas: 
I - a introdução no Estado de espécie sem parecer técnico oficial 

favorável e licença expedida pela autoridade competente; 
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Art. 1 O - Os empreendimentos e as atividades que envolvam a 
criação ou o manejo da fauna exótica em cativeiro para fins 
comerciais dependem de licenciamento ambiental. 

Capítulo V 
Das Faunas Doméstica e Domesticada 

Art . 11 - Constituem animais da fauna doméstica as espécies que, 
mediante processos tradicionais e sistematizados de manejo e 
melhoramento zootécnico, passaram a apresentar características 
biológicas e comportamentais de estreita dependência dos seres 
humanos. 

Art. 12 - Constituem animais da fauna domesticada os espécimes 
pertencentes às faunas silvestre, nativa ou exótica, provenientes da 
natureza ou de cativeiro, que se tornaram dependentes das condições 
artificiais oferecidas pelos seres humanos para a sua sobrevivência. 

Capítulo VIl 
Dos Sistemas Intensivos de Economia Agropecuária e do Abate de 

Animais 
Art. 13 - A criação de animais em sistema intensivo de economia 

agropecuária obedecerá a normas, métodos e padrões técnicos 
estabelecidos pelo poder público, na forma estabelecida na 
regulamentação desta lei. 

Art. 14 - O sacrifício de animais para consumo humano obedecerá 
ao disposto no Decreto Federal no 30.691 , de 29 de março de 1952, e 
nas normas complementares estabelecidas na regulamentação desta 
lei. 

Capítulo VIl 
Das Licenças e dos Registros 

Art. 15 - Para o exercício de atividade com animais da fauna 
silvestre e exótica no Estado é obrigatória a licença. 

§ 1 o - A licença acoberta a guarda, o porte, o transporte e a 
utilização de aparelho, petrecho e equipamento. 

§ 2° - A licença é pessoal e intransferível, e sua concessão fica 
sujeita ao recolhimento de emolumento administrativo. 

§ 3° - A licença será expedida por prazo determinado, podendo ser 
suspensa ou cancelada pelo órgão competente nos casos de infração 
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à legislação pertinente ou por motivo de interesse ecológico. 

Art. 16 - Obrigam-se ao registro: 
I - a pessoa jurídica especializada na fabricação de aparelho, 

petrecho ou equipamento de caça; 
11 - a pessoa física ou jurídica que crie ou comercialize animais da 

fauna silvestre ou exótica; 
111 - a pessoa física ou jurídica que industrialize produtos da fauna 

silvestre ou exótica. 
Parágrafo único - O registro será concedido por prazo determinado, 

mediante o recolhimento de emolumento administrativo e o 
atendimento das normas específicas estabelecidas pelo órgão 
competente. 

Capítulo VIII 
Da Fiscalização 

Art. 17 - A fiscalização de animais, em caráter preventivo ou 
repressivo, incidirá sobre: 

I - atividade que acarrete dano ou risco de dano à fauna; 
11 - captura, coleta, utilização, perseguição, destruição, transporte, 

comercialização, caça, apanha e criadouros de animais, inclusive de 
seus ovos, larvas, ninhos e abrigos; 

111 - beneficiamento, conservação, transformação, trânsito e 
comercialização de peles e outros subprodutos de animais; 

IV- aparelho, petrecho ou equipamento destinados à caça, captura, 
cria, transporte e guarda de animais. 

Art. 18 - A fiscalização de animais será exercida: 
I - pelos órgãos e entidades do Estado definidos na regulamentação 

desta lei , em caso de animal destinado à pecuária, bem como em 
caso de animal pertencente à fauna silvestre e exótica; 

11 - pelo poder público municipal e pelo Estado, este em caráter 
supletivo, nos demais casos. 

Capítulo X 
Do Dano à Fauna 

Art. 19 - Constitui dano e risco de dano à fauna toda ação ou 
omissão que viole as disposições contidas nesta lei, especialmente: 

I - a introdução de espécie exótica sem autorização da autoridade 
competente; 

11 - a captura de espécime de espécie em extinção; 
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IV - a prática de ação que provoque a morte de espécime por 
qualquer meio ou modo, contrariando norma existente; 

V - a prática de maus-tratos a animais. 
Capítulo X 

Das Penalidades 
Art. 20 - As ações e omissões contrárias às disposições desta lei e 

de sua regulamentação constituem infração administrativa, sujeitando 
o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras sanções 
civis , penais e administrativas cabíveis: 

I - advertência; 
11- multa, de 50 (cinqüenta) a 100.000 (cem mil) UFEMGs; 
111 - apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e de 

instrumentos, petrechos, máquinas, equipamentos ou veículos de 
qualquer natureza utilizados na prática da infração, lavrando-se o 
respectivo termo; 

IV - interdição ou embargo total ou parcial da atividade, quando 
houver iminente risco para a fauna; 

V - suspensão ou cancelamento de licença ou registro, de entrega 
ou utilização de documentos de controle ou registro expedidos pelo 
órgão competente; 

VI - exigência de medidas compensatórias ou mitigadoras de 
reposição ou reparação ambiental. 

§ 1 o - As penalidades previstas no "caput" deste artigo incidem sobre 
os autores, sejam eles diretos, representantes legais ou contratuais, 
ou sobre quem, de qualquer modo, concorra para a prática da infração 
ou para dela obter vantagem. 

§ 2° - Se a infração for praticada com a participação direta ou 
indireta de técnico responsável , será o fato passível de representação 
para abertura de processo disciplinar pelo órgão competente, sem 
prejuízo de outras penalidades. 

§ 3° - As multas previstas nesta lei podem ser parceladas em até 
doze vezes, corrigindo-se o débito, desde que as parcelas não sejam 
inferiores a 50 (cinqüenta) UFEMGs. 

§ 4° - Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova 
infração da mesma natureza, após ter sido condenado por decisão 
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administrativa definitiva por infração anterior, no período de doze 
meses. 

§ so - Ocorrendo a reincidência específica, a multa é aplicada em 
dobro. 

§ 6° - Cabem ao órgão competente as ações administrativas 
pertinentes ao contencioso e à propositura das execuções fiscais, 
relativamente aos créditos constituídos. 

§ 7° - A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração 
ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
processo administrativo próprio, sob pena de responsabilidade 
funcional, sem prejuízo de outras sanções civis e penais cabíveis. 

Art. 21 - As infrações a esta lei são objeto de auto de infração, com a 
indicação do fato, do seu enquadramento legal, da penalidade e do 
prazo para oferecimento de defesa, assegurado o direito de ampla 
defesa e o contraditório. 

Art. 22 - Independentemente de depósito ou caução, o autuado tem 
o prazo de trinta dias contados a partir da autuação para apresentar 
recurso dirigido ao órgão competente. 

Art . 23 - Esgotados os prazos recursais, os produtos e subprodutos 
apreendidos pela fiscalização, salvo os perecíveis, serão alienados 
em hasta pública, destruídos ou inutilizados, quando for o caso, ou 
doados pela autoridade ambiental competente, mediante prévia 
avaliação, a instituição científica, hospitalar, penal, militar, pública ou 
outras com fins benemerentes, bem como a comunidades carentes, 
lavrando-se o respectivo termo. 

§ 1 o - A autoridade ambiental competente encaminhará cópia do 
termo de doação a que se refere o "caput" deste artigo ao Ministério 
Público, para conhecimento. 

§ 2° - Fica autorizada a retenção de veículo utilizado no 
cometimento de infração até que o infrator regularize a situação no 
órgão competente, com o pagamento da multa, o oferecimento de 
defesa ou a impugnação. 

§ 3° - Os custos da retenção a que se refere o § 2° correrão à conta 
do infrator. 

Art. 24 - Os recursos provenientes da aplicação das multas e dos 
emolumentos previstos nesta lei serão destinados ao custeio das 
atividades de fiscalização, monitoramento e controle. 
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Capítulo XI 

Das Disposições Finais e Transitórias 
Art. 25- No prazo de noventa dias contados da publicação desta lei , 

o Estado, por intermédio dos órgãos e entidades competentes, 
promoverá a revisão dos convênios firmados com os órgãos ou 
entidades da União, para adequá-los aos termos desta lei. 

Art. 26 - O Poder Executivo providenciará a distribuição gratuita 
desta lei às escolas de ensino fundamental, médio e superior, públicas 
e privadas, sindicatos e associações de proprietários e trabalhadores 
rurais do Estado, bibliotecas públicas e Prefeituras Municipais. 

Parágrafo único - A distribuição de que trata o "caput" deste artigo 
será acompanhada de ampla divulgação e explicação do conteúdo da 
lei e dos princípios de conservação da natureza. 

Art. 27 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonfdio 

Bouças - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 708/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

I 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de aviso aos 
portadores de marca-passo nas portas equipadas com detectores de 
metais e dá outras providências. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que emitiu parecer pela sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Vem agora a esta Comissão para ser apreciada quanto ao 
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI , "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto visa à proteção do portador de marca-passo cardíaco, com 

a previsão de afixação de avisos em locais públicos que disponham 
de instrumentos detectores de metais. Prevê, ainda, prazo para 
adequação dos referidos locais, bem como multa para os eventuais 
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infratores. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou à proposição 
emendas que ampliaram o seu alcance, dos pontos de vista 
institucional e funcional, uma vez que se estendeu a obrigatoriedade 
do aviso para todas as instituições, não só para as repartições 
públicas e os estabelecimentos bancários, bem como se explicitou a 
necessidade da disponibilização de entrada alternativa para os 
usuários do equipamento. Foram também propostas por essa 
Comissão outras pequenas alterações no que tange à aplicação da 
penalidade e ao prazo de regulamentação da norma pelo Poder 
Executivo. 

A esta Comissão cabe opinar sobre o valor intrínseco da medida e 
sobre a sua indicação técnica, tendo em vista o bem-estar físico das 
pessoas cardíacas que utilizam o aparato para sobreviver. Com esse 
fito, passa-se, então, a ponderar sobre o aparelho, suas indicações e 
as interferências que os detectores de metais têm sobre o seu 
funcionamento. 

O marca-passo cardíaco é um dispositivo eletrônico 
microprocessado de alta tecnologia que tem a finalidade de manter o 
ritmo mínimo do coração, que é de 60 a 70 batimentos por minuto. O 
dispositivo entra em ação estimulando os músculos do coração 
sempre que ocorre bradicardia, que é a diminuição do ritmo desse 
órgão. 

Para tanto, faz-se um implante no peito do paciente, situando o 
dispositivo num pequeno nicho no átrio direito. A partir daí, o marca-
passo funciona como um metrônomo, que, além de assegurar o ritmo, 
fornece também a energia necessária às contrações cardíacas. 

São dois os componentes básicos do marca-passo: o gerador e o 
circuito eletrônico. Esses componentes vêm blindados de fábrica 
contra ondas eletromagnéticas de pequena voltagem, para que os 
usuários possam conviver com os eletrodomésticos e outros 
aparelhos de uso rotineiro na vida diária. No entanto, o portador não 
pode expor-se a dispositivos de alta voltagem como os detectores de 
metais de Bancos, aeroportos e outros locais. O detector de metais irá 
fazer soar o alarme, ao mesmo tempo em que poderá interferir e ativar 
o marca-passo, desregulando-o, com grave possibilidade de alteração 
no fluxo sangüíneo cerebral do usuário. 
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Por essas razões, entendemos que a propos1çao é uma 

importante medida para diminuir os transtornos pelos quais já passam 
os pacientes cardíacos que dependem desse artefato para sobreviver. 
Assim o são também as emendas apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça, razão pela qual endossamos o seu parecer. 

Conclusão 
Isso posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 708/2003 

com as Emendas nos 1 a 4, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Célio Moreira, relator - Neider Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 830/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribei ro Silva, o Projeto de Lei n° 
830/2003 institui o Selo Economia Solidária e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/6/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social para receber parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto pretende instituir o Selo Economia Solidária, o qual servirá 

para identificar os empreendimentos direcionados à execução de 
políticas públicas de crédito , comercialização, desenvolvimento 
tecnológico e formação profissional adequadas às necessidades da 
economia solidária. 

A proposição conceitua economia popular solidária como o resultado 
da união de trabalhadores em empreendimentos que privilegiam a 
autogestão do trabalho, o consumo ético, a justa distribuição da 
riqueza produzida coletivamente, com respeito ao equilíbrio ecológico 
e à diversidade cultural. 

O art. 3° atribui a órgão colegiado a competência para sistematizar 
os processos de produção, transformação, certificação e 
comercialização de produtos gerados pela economia solidária. O art. 
4° prevê a paridade da representação pública e da sociedade civil na 
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"comissão permanente de economia solidária". 

Economia solidária ou economia popular solidária é um programa de 
implantação de unidades, passíveis de autogestão, de 
empreendimentos baseados no associativismo e no cooperativismo, 
tendo por pressuposto que todo trabalhador produz e é proprietário do 
negoc1o. Dessa forma, os trabalhadores-proprietários de 
empreendimento gerido pelo sistema de economia solidária devem 
estar a par do que ocorre na empresa, por meio da realização de 
assembléias. Com efeito, a economia solidária permite a 
democratização das relações econômicas a partir do engajamento dos 
cidadãos nas atividades produtivas. 

Um dos temas discutidos no Fórum Social Mundial, realizado 
recentemente na cidade de Porto Alegre, RS, o sistema de economia 
popular solidária, originário da França e da América do Sul, busca 
sobretudo a inclusão social das camadas mais desfavorecidas da 
população, a eqüidade na distribuição da riqueza gerada pela força 
laboral e uma nova forma de humanização do modelo econômico, 
mais precisamente, uma economia humana, cuja finalidade é o ser 
humano. 

No plano institucional, a Lei Federal n° 10.683, de 28/5/2003, que 
dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 
ministérios, prevê, no § 2° e no inciso XXI do' art. 29, o Conselho 
Nacional de Economia Solidária, ainda não regulamentado pelo 
Executivo Federal. Destacamos, também, o Decreto Federal n° 4. 764, 
de 24/6/2003, cujo Anexo I, no art. 16, define as competências da 
Secretaria Nacional de Economia Solidária, integrante da estrutura 
organizacional do Ministério do Trabalho e Emprego. Entre as 
competências dessa Secretaria, ressaltamos as contidas nos incisos 
VIII e XI do decreto, quais sejam as de propor medidas, articuladas 
com outros órgãos dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, 
voltadas para essa política. 

Como já observamos acima, a materialização da economia solidária 
do ponto de vista formal processa-se por meio da criação de 
associações e de cooperativas, entidades reguladas pela União. 

Ao Estado membro cabe, nesse contexto, facilitar o desenvolvimento 
dessas instituições. A Constituição Federal, no seu preâmbulo, nos 
arts. 1°, 111 e IV; 3°, I, 111 e IV; 174, § 2°, e 187, VI , entre outros 
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dispositivos, estabelece para o poder público a obrigação de 
envidar esforços com esse fim. Entre essas normas, destacamos a 
que prevê o apoio e o estímulo ao cooperativismo e outras formas de 
associação, no capítulo dos Princípios Gerais da Atividade 
Econômica. 

A instituição do Selo Economia Solidária significa o reconhecimento 
estatal do modelo de gestão compartilhada de trabalhadores-
proprietários e a identificação de um modo próprio de atuação na área 
econômica, com reflexos positivos na geração de emprego e renda. 

É preciso esclarecer que o referido selo não servirá apenas para 
identificar a qualidade e procedência de produtos colocados à venda 
no comércio. Ele também caracterizará outras iniciativas, como 
políticas de crédito e de desenvolvimento tecnológico. A intenção do 
projeto, portanto, vai além daquelas iniciativas tradicionalmente 
conhecidas de certificação de produtos. Devemos ressaltar, ainda, 
que o Selo Economia Solidária não substitui nem exclui os controles 
das vigilâncias sanitária e de meio ambiente e a identificação 
específica de gênero de mercadoria, como a de produtos oriundos da 
agricultura orgânica e do queijo minas artesanal. 

A Emenda no 1, apresentada na Conclusão, têm por objetivo 
aperfeiçoar a redação do art. 1°. A Emenda no 2 visa sanar a 
inconstitucionalidade dos arts. 3° e 4°, que tratam da criação de órgão 
colegiado no âmbito do Executivo, contrariando regra de iniciativa 
privativa do processo legislativo constante no art. 66, 111 , da 
Constituição do Estado. A Emenda no 3 pretende incluir a exigência do 
controle de vigilância sanitária de produtos no art. 5° do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 830/2003 com as 
Emendas nos 1 a 3, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Acrescentem-se, no art. 1°, os termos "de mão-de-obra" após a 

palavra "formação". 
EMENDA N° 2 

Dê-se ao art. 3° a seguinte redação, suprimindo-se o art. 4°: 
"Art. 3° A sistematização dos processos de produção, 

transformação, certificação e comercialização dos produtos originários 
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da economia solidária obedecerá a normas e padrões 
estabelecidos pelo Estado por meio de órgão colegiado a ser instituído 
para esse fim. 

Parágrafo único - O órgão a que se refere o "caput" deste artigo será 
composto paritariamente por representantes do poder público e da 
sociedade civil organizada, os quais não serão remunerados por sua 
participação. 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5° - Para o fim de atribuição do Selo Economia Solidária serão 

considerados, entre outros, os seguintes aspectos: 
I - quanto aos impactos do sistema de produção nos ecossistemas 

naturais em que se insere: 
a) a preservação da biodiversidade; 
b) a conservação do solo, da água e do ar; 
c) a otimização dos recursos naturais; 
d} a gestão ambiental , considerado o ciclo de vida do produto; 
11 - quanto à qualidade do produto: 
a) os aspectos sanitários; 
b) a origem da produção. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo 

Moreira- Antônio Júlio- Leonfdio Bouças. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 890/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 890/2003 
cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12!7/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber 
parecer. 

Cabe, preliminarmente, a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos 
aspectos da sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
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A proposição em epígrafe cria o Fundo de Parcerias Público-

Privadas do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de dar 
sustentação financeira ao Programa de Parcerias Público-Privadas. 

Conforme dispõe o projeto, são beneficiárias do Fundo as empresas 
habilitadas no Programa de Parcerias Público-Privadas. O Fundo será 
composto com recursos provenientes das dotações consignadas no 
orçamento do Estado, dos rendimentos provenientes de depósitos 
bancários e aplicações financeiras, das doações, dos auxflios, 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. Além disso, 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 prazo 
proposto para a vigência do Fundo é de 40 anos. 

A proposição dispõe, ainda, que o Fundo poderá oferecer garantia 
real que assegure ao parceiro privado a continuidade dos 
desembolsos, devidos pelo Estado, dos valores contratados, na forma 
prevista na legislação vigente e de acordo com o estabelecido no 
contrato de parceria. 

O órgão gestor do Fundo, conforme a proposta, é a Secretaria 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 no 27, 
de 18/1/93. O Grupo Coordenador é composto por representantes da 
Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, da Secretaria da 
Fazenda- SEF -,do órgão gestor e do agente financeiro . 

De acordo com o projeto, a remuneração do agente financeiro será 
definida em regulamento, como percentual de cada operação a ser 
realizada. 

Sobre a matéria, dispõe o inciso IX do art. 167 da Constituição da 
República que é vedada a instituição de fundos de qualquer natureza 
sem prévia autorização legislativa. Ainda determina a Constituição, no 
inciso I do § 5° do art. 165, que a Lei Orçamentária Anual 
compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Cabe a 
lei complementar, de iniciativa do Poder Executivo, estabelecer 
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normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta 
e indireta bem como condições para a instituição e o funcionamento 
de fundos. 

O art. 71 da Lei no 4.320, de 17/3/64, dispõe que "constitu i fundo 
especial o produto de receitas especificadas por lei que se vinculem à 
realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção 
de normas peculiares de aplicação". A mencionada norma dispõe, 
ainda, em seu art. 72 que a aplicação de receitas orçamentárias 
vinculadas a fundos especiais se fará por meio de dotação consignada 
na lei de orçamento ou em créditos adicionais. 

No Estado de Minas Gerais, a matéria é regulada pela Lei 
Complementar n° 27, de 18/1/93, que dispõe sobre a instituição, a 
gestão e a extinção de fundo, alterada pela Lei Complementar n° 33, 
de 18/1/95. O art. 3° da mencionada norma estabelece os requisitos 
mínimos a serem atendidos pela lei que instituir fundo, a saber: seus 
objetivos e a especificação de seus beneficiários; a origem dos 
recursos que o compõem; as normas e condições de funcionamento; 
o prazo de duração do fundo ou o prazo para a concessão de 
financiamento com seus recursos; a previsão de remuneração máxima 
dos serviços prestados pelo agente financeiro; as especificações das 
contrapartidas a serem exigidas dos beneficiários; as condições para 
a concessão de financiamentos ou para outras formas de liberação de 
recursos; o órgão ou a entidade gestora; o agente financeiro e o grupo 
coordenador. 

O projeto de lei em análise, no § 1 o do art. 5°, especifica como 
contrapartida a ser exigida dos beneficiários a disponibilização dos 
serviços objeto do contrato de parceria. Para sanar a impropriedade, 
apresentamos a Emenda n°1 , uma vez que a obrigação pactuada no 
contrato de parceria, a cargo do parceiro privado, não tem caráter de 
contrapartida, mas de obrigação contratual. 

No que concerne à remuneração do agente financeiro, o projeto não 
estabelece seu limite máximo, motivo pelo qual apresentamos a 
Emenda n° 2. 

Quanto ao art. 11 do projeto, vimos a necessidade da inclusão da 
expressão "e os critérios de prestação de contas", por meio da 
Emenda n° 3, para atendimento do prescrito no art. 13 da Lei 
Complementar n° 27, de 1993 . 
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Propomos, ainda, por meio da Emenda n° 4 a supressão do art . 

12, já que somente ao Chefe do Poder Executivo incumbe a 
regulamentação da norma objeto de análise. 

Conclusão 
Em face dos argumentos apresentados, concluímos pela 

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 
890/2003 com as Emendas n°s 1 a 4 , a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao § 1 o do art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5°- ... 
§ 1 o - A contrapartida do beneficiário será a comprovação da 

realização dos investimentos necessários para o cumprimento das 
obrigações previstas no contrato de parceria público-privada.". 

EMENDA N° 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 

4% (quatro por cento) do valor de cada operação do Fundo.". 
EMENDA N° 3 

Dê-se ao art. 11 a seguinte redação: 
"Art. 11 - Os demonstrativos financeiros e os critérios para a 

prestação de contas do Fundo observarão as normas gerais sobre 
contabilidade pública e fiscalização financeira e orçamentária, 
conforme o disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, 
nas normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais e na legislação aplicável.". 

EMENDA N° 4 
Suprima-se o art. 12. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator- Leonídio Bouças- Gustavo 

Valadares - Leonardo Moreira - Antônio Júlio - Weliton Prado (voto 
contrário). 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 934/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Pinduca Ferreira, a proposição em análise 

proíbe o uso de telefone celular próximo a bombas em posto de 
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abastecimento de veículos automotores e dá outras providências. 
Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/8/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, 111 , "a", c/c o art. 188 
do Regimento Interno, emitir parecer quantos aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal da matéria. 

Fundamentação 
A proposição em exame proíbe o uso de telefones celulares próximo 

a bombas, em postos de abastecimento de veículos, e em locais 
destinados ao armazenamento e ao manuseio de produtos 
inflamáveis. Para tanto, determina que os referidos estabelecimentos 
afixem placas informando sobre essa determinação e prevê a 
aplicação de multas, em caso de descumprimento da lei. 

A proibição do uso de aparelhos celulares em postos de 
combustíveis é uma matéria polêmica, que vem motivando diversos 
estudos que buscam comprovar quais são as reais possibilidades de 
acontecer um acidente. O estudo coordenado pero consultor de 
segurança Moacyr Duarte, para a área de segurança de acidentes das 
Usinas Angra 1 e 2, revela que "existe apenas uma remota 
possibilidade de o uso do celular provocar um acidente"; todavia, 
conclui que, mesmo sendo pequenas as chances de uma ocorrência, 
é extremamente importante respeitar a proibição. (Matéria publicada 
no "site" www.br.com.br/portalbr, em 29/9/2003, sob o título "Estudo 
da BR explica por que celular em posto é proibido".) 

É importante frisar que a proibição do uso de aparelhos celulares em 
postos de combustíveis já é uma prática bastante difundida por todo o 
País, embora não esteja prevista em nenhuma legislação federal , com 
vigência nacional. Apenas alguns municípios, como o de São Paulo, 
editaram leis nesse sentido. Registre-se que naquele município a Lei 
no 13.440, de 2002, proíbe o uso de telefones celulares em postos de 
combustíveis da Capital. 

Por tratar-se de uma norma que zela pela segurança da população, 
entendemos que o Estado possui competência para disciplinar a 
matéria. Com efeito, a Constituição da República dispõe que a 
segurança pública "é dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos", devendo ser exercida para a preservação da ordem pública e 
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da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144, "caput"). 
Ademais, não há, na Carta Magna, nenhuma norma que vede a 
iniciativa parlamentar para inaugurar o processo legislativo referente a 
essa matéria. 

Dessa forma, não encontramos óbice jurídico à tramitação do 
projeto. Ressaltamos, por oportuno, que cabe à comissão de mérito 
aprofundar o estudo sobre a conveniência e a oportunidade da edição 
dessa lei. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 934/2003. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Antônio 

Júlio - Leonídio Bouças - Gustavo Valadares - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 938/2003 
(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 3°, do Regimento Interno) 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei no 
938/2003 tem por objeto vedar a redução do fornecimento de energia 
elétrica aos consumidores rurais . 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 9/8/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do 
Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Compete a esta Comissão emitir parecer acerca da juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Em virtude da rejeição do primeiro parecer sobre o projeto, foi 
designado novo relator, nos termos do art. 138, § 3° , do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame tem por finalidade introduzir na ordem 

jurídica norma que proíba a redução do fornecimento de energia 
elétrica a unidade consumidora situada na zona rural que se 
caracterize por uso de irrigação, silagem, beneficiamento de grãos, 
conservação de medicamentos e vacinas ou que se dedique a 
pecuária leiteira, suinocultura, avicultura ou qualquer ramo da 
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agroindústria. 

A proposta prevê, ainda, a responsabilidade da Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL - e das concessionárias do serviço público 
de energia elétrica pelos prejuízos que a suspensão ou o corte de 
fornecimento causem aos produtores rurais. Impõe, enfim, proibição a 
que se corte o fornecimento de energia elétrica, em razão de consumo 
excedente à cota estabelecida pelo poder público para o setor rural , 
obrigação de atendimento integral à demanda energética do setor 
rural e punições a quem infringir essas regras, nos termos de 
regulamentação. 

A proposição reproduz o Projeto de Lei n° 1 .584/2001, do Deputado 
Marco Régis, que foi retirado de tramitação a pedido do próprio autor 
antes mesmo de receber parecer nesta Comissão. 

A proposição encontra justificação, no plano jurídico-constitucional, 
no art. 24, V, da Constituição da República, que confere ao Estado 
membro a competência para legislar concorrentemente sobre 
proteção e consumo. 

A Constituição de 1988 consagrou um modelo de federalismo que se 
notabiliza pela busca do equilíbrio, que, na visão de Maurice Croizat, 
possibilita conciliar integração e autonomia ("EI Federalismo en las 
Democracias Contemporâneas". Barcelona: Hacer, 1995). Uma de 
suas características essenciais é a repartição constitucional de 
competências, tendo em vista o princípio da predominância do 
interesse. 

Observe-se, por esse enfoque, que, embora o texto constitucional , 
em seu art. 21, XII , atribua à União a competência material para 
explorar os serviços e as instalações de energia elétrica, e, no art. 22, 
IV, confira a ela competência privativa para legislar sobre energia 
elétrica, fica reservado no art. 24, V, espaço para o Estado legislar a 
respeito de produção e consumo de quaisquer produtos e serviços, 
inclusive os de energia elétrica, em um reconhecimento de que a 
defesa do consumidor ultrapassa a esfera do interesse da União e 
espraia-se pelo interesse dos demais entes federativos , notadamente 
do Estado. 

Assim, a proposição sob comento deve tão-somente conformar-se 
às regras gerais sobre produção e consumo editadas pela União, 
notadamente a Lei Federal no 8.078, de 1990, que contém o Código 
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de Proteção e Defesa do Consumidor- CDC. 

O CDC, em seu art. 6°, X, assegura ao consumidor o direito à 
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. O art. 
22, referindo-se à responsabilidade das concessionárias de serviço 
público, consagra o princípio da continuidade, norma que guarda 
absoluta sintonia com o projeto de lei em exame. 

Observe-se, ainda, que a proposição é respaldada pelas Leis 
Federais n°S 8.987, de 1995, e 9.427, de 1996, que incidem sobre o 
regime de concessão do serviço público de energia elétrica. 

Saliente-se que, nos termos do art. 6° da Lei Federal no 8.987, de 
1995, "toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de 
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários". Serviço 
adequado, consoante o § 1 o do citado dispositivo, é o que satisfaz as 
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade. 

Constata-se, portanto, que, a par das incumbências atribuídas pela 
ordem jurídica ao poder concedente do serviço público de energia 
elétrica, no caso a União, remanesce espaço para o Estado exercer 
sua competência legislativa, como na hipótese sob apreciação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei1 no 938/2003. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo 

Moreira - Weliton Prado - Leonídio Bouças - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 966/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o Projeto de Lei n° 
966/2003 visa a acrescentar o § 4° ao art. 105 da Lei n° 9.444, de 
25/11/87, que dispõe sobre as licitações e os contratos da 
administração centralizada e autárquica do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 21 /8/2003, foi a proposição 
inicialmente distribuída a esta Comissão e à de Administração Pública. 

Cabe-nos, agora, emitir 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 

Pretende o projeto em exame exigir que os recursos administrativos 
interpostos em processos licitatórios sejam subscritos por advogados. 

O procedimento licitatório tem as suas normas gerais fixadas pela 
Lei Federal n° 8.666, de 1993, e, no Estado, esse diploma legal é 
complementado pela Lei no 9.444, de 25/11/87. Na lei federal , os 
recursos administrativos são disciplinados no art. 109, que não exige a 
participação de advogado nem assegura aos interessados o direito de 
recorrer sem a assistência desse profissional especializado. Nesse 
sentido, a norma federal oferece campo para que lei estadual 
disponha sobre a matéria. 

A proposta coaduna-se, ainda, com a Lei Federal n° 8.906, de 
4/7/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos 
Advogados do Brasil, pois cabe ao advogado prestar assistência não 
apenas em processos judiciais, em que é indispensável, mas também 
nas lides administrativas. 

A proposição não padece de vício de iniciativa, uma vez que a 
matéria não se enquadra no rol de competências privativas de 
nenhum dos Poderes ou autoridades. 

Deve-se registrar, apenas, que tramita nesta Casa o Projeto de Lei 
n° 889/2003, que versa sobre as parcerias público-privadas, no qual 
se propõe a revogação da Lei n° 9.444, de 25/11/87, diploma legal 
que a proposição em tela pretende alterar. Se aprovado o citado 
projeto, a proposição em análise perde o objeto. Todavia, não seria 
adequada a reformulação dessa para torná-la uma norma autônoma, 
pois é antijurfdico aprovar leis isoladas sobre licitações e contratos, 
uma vez que seria um retrocesso em relação ao propósito de 
sistematização e consolidação das normas, que norteia o labor 
legislativo desta Casa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 966/2003. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo 

Valadares - Weliton Prado - Leonardo Moreira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.004/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

Por meio da Mensagem n° 100/2003, o Governador do Estado 
encaminhou à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei no 1 .004/2003, 
que altera a denominação e os objetivos sociais da Companhia 
Mineradora de Minas Gerais- COMIG- e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, o projeto foi 
encaminhado a esta Comissão e às de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer. 

Nos termos do art. 102, 111 , "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno, 
cabe-nos examinar a matéria quanto a sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise altera a denominação da Companhia 

Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, que passa a chamar-se 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
CODEMIG. Além disso, amplia os objetivos da entidade e autoriza o 
Poder Executivo a incorporar à CODEMIG a Companhia de Distritos 
Industriais de Minas Gerais - CDI -, a Empresa Mineira de Turismo -
TURMINAS- e os ativos da Companhia de Desenvolvimento Urbano 
do Estado de Minas Gerais- CODEURB -, em liquidação. 

O projeto permite, ainda, que o Estado não só delegue à CODEMIG 
a atribuição de colaborar no cadastro e na administração de seu 
patrimônio imobiliário quando se tratar de bens dominicais, mas 
também transfira para a entidade bens imóveis de sua propriedade. 

Cumpre-nos ressaltar, inicialmente, que a Companhia Mineradora de 
Minas Gerais - COMIG - é uma sociedade de economia mista que 
integra a administração indireta; foi criada pela Lei no 10.316, de 1990, 
por meio da alteração do nome e dos objetivos da Companhia 
Agrícola de Minas Gerais - CAMIG. Atualmente, a empresa está 
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme 
dispõe o art. 10, IV, "d", da Lei Delegada no 49, de 2003. 

O art. 90 da Constituição do Estado, nos incisos 11 e XIV, atribui ao 
Governador as competências privativas de exercer, com o auxílio dos 
Secretários de Estado, a direção superior do Poder Executivo e 
dispor, na forma da lei , sobre sua organização e atividades. Em seu 
art. 66, 111 , "e", a Carta mineira reserva ao Chefe do Executivo a 
iniciativa de leis que tratem da criação, da estruturação e da extinção 

L...------0--------1 



632 
de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da 
administração indireta. 

Especificamente sobre a administração indireta, o art. 14 da 
Constituição do Estado determina, em seu§ 4°, 11 , que depende de lei 
específica a autorização para instituir, cindir e extinguir sociedade de 
economia mista e empresa pública e, no § 8°, veda a delegação de 
poderes ao Executivo para criação, extinção ou transformação de 
entidade de sua administração indireta. 

Vê-se que o projeto de lei em análise se encontra em consonância 
com as regras constitucionais no que diz respeito a alterar a 
denominação da COMIG, a ampliar seus objetivos e a incorporar as 
entidades CDI, TURMINAS e CODEURB, inexistindo, portanto, óbice 
à sua tramitação nesta Casa. 

Consideramos, no entanto, que a transferência à CODEMIG de bens 
imóveis de propriedade do Estado, como determina o art. 6° da 
proposição em tela, sem limitação material ou temporal, contraria os 
preceitos constitucionais que determinam o acompanhamento, pelo 
Poder Legislativo, das alienações que venham a ser efetivadas pelo 
Poder Executivo. Por esse motivo, apresentamos a Emenda no 1, com 
o objetivo de suprimir o referido artigo, por se tratar de uma 
autorização genérica para a transferência de bens, sem a expressa 
identificação desses, o que não se coaduna com 'o disposto no art. 37, 
XXI , da Constituição da República e no art. 18 da Constituição do 
Estado, além de impedir o conhecimento e a fiscalização por parte do 
Poder Legislativo. 

Ressaltamos que tal alteração em nada prejudica a intenção de 
atribuir à CODEMIG a administração de bens dominicais do 
patrimônio do Estado, conforme o disposto no inciso VIl do art. 2° do 
projeto de lei em análise. O conceito de administração de bens 
compreende apenas o poder de utilização e conservação das coisas 
administradas, diversamente da idéia de propriedade, que inclui o 
poder de oneração e disponibilidade. Assim, à CODEMIG caberão 
apenas os atos e procedimentos necessários à utilização e 
conservação dos imóveis do Estado, o que pode ser realizado sem a 
propriedade de tais bens. Ademais, nada impede que se transfira para 
a entidade imóvel do Estado, desde que haja a devida autorização 
legislativa, identificando-se o bem . 
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Também não será prejudicada a previsão do art. 4° do projeto, 

segundo o qual a CODEMIG poderá receber delegação do poder 
público para colaborar na elaboração do cadastro e na administração 
do patrimônio do Estado, quando se tratar de bens dominicais. Esse 
dispositivo visa a atender aos §§ 3° e 4° do art. 18 da Constituição 
mineira, que determinam que o cadastramento e a identificação 
técnica dos bens do patrimônio estadual devem ser atualizados 
anualmente, garantindo-se o acesso às informações. Ressaltamos 
que a proposição em estudo não estabelece que a CODEMIG será 
responsável pela elaboração do referido cadastro nem pela 
administração do patrimônio; diz apenas que ela poderá colaborar 
com tais atividades, mediante delegação a ela conferida pelo Poder 
Executivo. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.004/2003 com a Emenda n° 1, que 
apresentamos a seguir. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se o art. 6°. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator- Leonídio Bouças - Gustavo 

Valadares - Leonardo Moreira - Antônio Júlio - Weliton Prado (voto 
contrário). 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.078/2003 
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno) 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 
tem como objetivo alterar dispositivos da Lei no 6.763, de 26/12/75, 
que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. 

Encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem no 1 02/2003, foi a 
proposição publicada no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003 e 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

Em razão do pedido constante na mensagem citada, passa a 
proposição a tramitar em regime de urgência, nos termos do 
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Regimento Interno, competindo a esta Comissão analisar os 
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
conforme dispõe o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Durante a fase de discussão da matéria na Comissão, o Deputado 
Weliton Prado apresentou seis emendas, tendo uma delas sido 
aprovada, razão pela qual apresentamos nova redação do parecer. 

Fundamentação 
O Poder Executivo, por meio de diversos projetos enviados a esta 

Casa, procura não só corrigir distorções relativas à cobrança de taxas 
já instituídas, mas também aperfeiçoar os critérios adotados quando 
de sua instituição. Serviços públicos que eram prestados sem ônus 
para o contribuinte de forma individualizada - já que eram custeados 
pelo Tesouro com os recursos oriundos dos tributos gerais - agora 
passarão a exigir contraprestação, em forma de taxa. Como exemplo, 
citamos a instituição da taxa de segurança pública a ser cobrada pelo 
Serviço Potencial de Extinção de Incêndio. Ela visa a custear as ações 
do Corpo de Bombeiros Militar, as quais constituem função 
eminentemente estatal. 

É, pois, prudente analisar detalhadamente cada proposta 
apresentada no projeto à luz do texto constitucional vigente. São 
modificações profundas, que irão afetar a vida de todos os 
contribuintes mineiros. A análise minuciosa dessas propostas poderá 
evitar que o Poder Judiciário se transforme em palco de discussões 
infindáveis acerca da nova legislação que poderá emergir do 
mencionado projeto. Passamos, a seguir, à análise de cada proposta. 

Criação da taxa pelo Serviço Potencial de Extinção de Incêndio. 
O tema mais polêmico tratado no projeto diz respeito à criação 

dessa taxa. Sobre a questão, faremos um estudo mais aprofundado, 
com o objetivo de dar maior tranqüilidade aos contribuintes 
alcançados por esse tributo. As demais questões tratadas na 
proposição, conforme será demonstrado mais adiante, não suscitam 
maiores indagações. Mesmo assim, serão analisadas também de 
forma minuciosa. 

Para elucidar a questão, evitando o juízo prévio de valores, 
elegemos a citada taxa como objeto de uma análise individualizada, 
que pretende averiguar se essa exação está de acordo com os 
valores e princípios prestigiados no ordenamento jurídico brasileiro. 
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Seguindo essa direção, procedemos à análise do sistema de 

prestação e remuneração dos serviços públicos "lato sensu" adotado 
pela Constituição Federal de 5/ 10/88, procurando traçar seus 
principais contornos. 

A segurança pública (inclusive as atividades do Corpo de 
Bombeiros) é um dos serviços inerentes à soberania estatal ; constitui, 
portanto, uma das formas mais expressivas da prestação dos serviços 
públicos. O presente estudo é importante neste momento, uma vez 
que não se pode deixar ao alvedrio do Estado a indiscriminada 
cobrança pela prestação desse serviço. 

É cediço que a tributação imposta pelo Estado tem como objetivo a 
manutenção do bem-estar social, visando a suprir, basicamente, as 
necessidades fundamentais dos cidadãos. Para tanto, são prestados 
serviços públicos essenciais à manutenção da ordem social, sendo 
essa, conforme o pensamento clássico a respeito dos fundamentos do 
"pacto social", a principal função e a razão de ser do Estado; 
entretanto, a despeito desse entendimento, a realidade atual , 
principalmente no caso brasileiro, é a da evidente dificuldade por que 
passa o ente público estatal, que, por vezes, acaba por não cumprir 
aquela "função essencial" , desrespeitando as diretrizes traçadas pela 
Constituição de 1988, pilar maior de nosso Estado democrático de 
direito, deixando à míngua toda a sociedade, que falece por falta de 
assistência, pela ingerência estatal e pelo desprezo com que o Brasi l 
é tratado pelos países mais ricos. 

É preciso ressaltar a enorme carga tributária que o Estado brasileiro 
impõe aos seus cidadãos, a qual, por si só, seria suficiente para 
garantir a sobrevivência e o bom funcionamento da máquina estatal. 
Comparativamente, o poder tributário do Estado brasileiro é um dos 
maiores do Planeta, sendo similar ao dos países do chamado Primeiro 
Mundo, onde a qualidade de vida da população é condizente com a 
cobrança efetuada. No entanto, vê-se, por vezes, que a prestação de 
determinadas atividades, de cunho eminentemente público, está 
condicionada à instituição de determinadas taxas, agravando a 
espoliação patrimonial. 

Passaremos ao exame do tema proposto, fixando os principais 
conceitos que envolvem as teorias informativas da taxa, visando, 
assim, a determinar a natureza jurídica daquela que passaremos a 
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tratar como "Taxa de Segurança Pública". 

Anteriormente ao estudo da taxa de segurança para manutenção 
dos serviços do Corpo de Bombeiros e, até mesmo, preliminarmente 
ao trato de institutos próprios do direito tributário, é necessano 
esclarecer o conceito de serviços públicos, adotando uma corrente 
entre as muitas que despontam no cenário jurídico. 

Mesmo diante de uma conceituação complexa, resta apurar se o 
serviço de combate a incêndio pode ser considerado atividade típica 
de segurança pública e se esta é ou não um serviço público. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro define serviço público como "toda 
atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça 
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de 
satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime 
jurídico total ou parcialmente público". ("Direito Administrativo". 10a 
ed., São Paulo, Atlas, 1999, pág. 577.) 

Para Celso Ribeiro Bastos, serviço público "é uma atividade 
prestada pela Administração, que se vale do seu regime próprio de 
direito administrativo, com vistas ao atingimento de uma necessidade 
coletiva que pode ser frufda "uti singuli" ou "uti universi" pelos 
administrados". ("Curso de Direito Administrativo". São Paulo, Saraiva, 
1994, pág. 345.) 

Ora, diante do exposto, conclui-se que, se o Estado, mediante a 
distribuição de competências entre os entes públicos, determina que 
certas atividades serão prestadas pelos entes estatais (Constituição 
Federal , art. 21 ), estes terão a obrigação de fazê-lo com a exclusão de 
quaisquer outras entidades, a menos que a estas seja conferida, por 
meio de autorização, concessão ou permissão, a possibilidade de 
exercer esse mister, sem subtrair-lhe o caráter público. Resta, pois, a 
seguinte indagação: "o serviço de extinção de incêndio prestado 
efetivamente ou colocado à disposição pelo Corpo de Bombeiros é 
imprescindível ao interesse público e à ordem social? É esta uma 
atividade pública na sua essência?" A atividade de combate a incêndio 
em uma propriedade privada, por si , só não poderia ser considerada 
de interesse essencialmente público, nesse caso, todavia, confunde· 
se o interesse privado (preservação do patrimônio) com a 
incolumidade da ordem pública, em razão dos riscos decorrentes de 
um incêndio que se pode propagar. Lembre-se que o resguardo do 
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patrimônio privado não foi afastado das atribuições do poder 
público (art. 144 da Constituição Federal). 

Dessa análise, emerge a certeza de que o combate a incêndio na 
forma disposta em lei representa o exercício de uma atividade 
indisponível por parte do Estado, não sendo possível a sua delegação 
a particular. Assim sendo, o ônus da sua remuneração poderá ser 
suportado pela arrecadação dos tributos gerais ou de forma 
individualizada. Neste caso, a contraprestação poderia ocorrer por 
meio de cobrança de taxa, que é uma das formas de o Estado obter 
receita. 

Assim, no que concerne à taxa de segurança pública e ao Serviço 
Potencial de Extinção de Incêndio, estão cumpridos os requisitos 
legais e constitucionais para a sua cobrança; a comissão de mérito, 
entretanto, deverá analisar outros aspectos, especialmente os 
referentes ao valor. É importante lembrar que a arrecadação da 
referida taxa não poderá gerar receita para o Tesouro Estadual, pois 
deve, tão-somente, cobrir os custos da atividade. Tem sido este, aliás, 
o entendimento do Supremo Tribunal Federal , conforme se depreende 
do voto do relator no seguinte recurso extraordinário: "O mesmo não é 
de se dizer da taxa de segurança, que a Lei Municipal n° 6.185/85 (fi. 
90} tem por destinada a cobrir as despesas não com a segurança 
pública, como entendido pelo acórdão, mas com 'a manutenção dos 
serviços de prevenção e extinção de incêndios', serviço público 
especffico e divisível, cujos beneficiários são suscetíveis de referência 
individual". (RE, 206.777-6, São Paulo, relator: Ministro limar Galvão). 

A redação do § 1 ° do art. 117 da citada lei, de que trata o art. 1 ° do 
projeto, deverá ser modificada para compatibilizar-se com a mais 
recente jurisprudência acerca da matéria, consolidada de forma a não 
permitir a cobrança de tributos de forma vinculada nas contas de 
consumo dos serviços medidos de energia e água e captação de 
esgoto. 

Alterações dos tributos previstos na Lei no 6.763, de 26/12/75. 
O art. 1 o do projeto tem o propósito de dispensar um tratamento 

tributário recfproco aos demais entes federados no que diz respeito à 
contrapartida em razão de serviço que lhes são prestados pelo 
Estado. Igual tratamento é também dispensado às demais pessoas 
jurídicas de direito público. Esse tratamento privilegiado será aplicado 
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no que diz respeito, também, às taxas previstas no art. 114 da Lei 
n° 6 .763. 

A alteração proposta para a redação dos arts. 104 e 115 da Lei no 
6 .763, consubstanciada na adoção da UFEMG como indexador dos 
tributos, evitará a depreciação econômica dos valores das taxas 
praticadas. Com tal medida, o Poder Executivo poupará o Poder 
Legislativo da edição de leis novas objetivando alterar os valores 
dessas taxas, já que a atualização destes ocorrerá automaticamente, 
sempre que a UFEMG for reajustada. 

A vinculação das receitas da Taxa de Segurança Pública prevista na 
Tabela "B" da Lei n° 6.763, conforme as alterações propostas para o 
art. 113, §§ 2° e 3° , e o art. 117, não encontra óbice na Constituição 
Estadual vigente, que veda apenas a vinculação de imposto (art. 161 ). 

Verifica-se na alteração proposta para o art. 120 da Lei no 6.763 uma 
redução significativa das penalidades em caso de atraso no 
recolhimento do tributo previsto nessa norma, beneficiando-se, dessa 
maneira, o contribuinte em dificuldades financeiras . 

Conforme consta no projeto em estudo, o Poder Executivo propõe 
reduzir em até 50% o valor da taxa exigida do contribuinte para a 
renovação e o licenciamento anual de veículo destinado 
exclusivamente à atividade de locação. Tal medida visa a evitar a 
evasão de receitas para outros Estados que oferecem condições mais 
vantajosas para empresas que exploram tais serviços. Dar, a 
preocupação do Poder Executivo em preservar as receitas oriundas 
dessa taxa, que rende ao erário público estadual mais de 
R$1 00.000.000,00 anualmente. 

Com a taxa que ora se cria, vinculada à prestação de serviços por 
parte do Corpo de Bombeiros, procura o Poder Executivo limitar as 
isenções, que serão aplicadas apenas nos casos previstos no § 3° do 
art. 114 da Lei no 6. 763. 

Já o art. 8° do projeto, aprimorando o texto da Lei no 14.699, de 
6/8/2003, objetiva um maior controle do patrimônio dos contribuintes 
do ICMS, mediante informações que devem ser repassadas pelos 
serviços do foro extrajudicial. 

Por último, a medida constante no art. 9° do projeto autoriza o Poder 
Executivo a reduzir a carga tributária incidente nas operações internas 
com veículos automotores, compatibilizando-a com o tratamento 
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dispensado por outros entes da Federação. A medida visa a 
incrementar a indústria mineira nesse segmento, estagnada pelos 
efeitos da retração econômica. 

Com efeito, verifica-se que todas as alterações previstas no projeto 
em apreço dizem respeito à cobrança de tributos estaduais, sendo da 
competência exclusiva do Estado dispor sobre a questão. Para corrigir 
distorções no projeto, especialmente em relação à Taxa de 
Licenciamento de Veículos, apresentamos, na conclusão de nosso 
parecer, as Emendas n°s 1 a 3. A Taxa de Segurança Pública, 
conforme já foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não 
poderá ser exigida mediante vinculação em quaisquer contas de 
consumo medido, seja de energia elétrica, seja de fornecimento de 
água e esgoto. Daí, a necessidade de se corrigir o texto da 
proposição. Ressalte-se, por outro lado, que o projeto deverá ser 
submetido à criteriosa apreciação da comissão de mérito, a que 
compete avaliar os valores das novas taxas, bem como os reflexos 
econômicos de outras medidas inseridas na proposição. 

Apresentamos a Emenda n° 4, em face da cláusula pétrea inserta no 
art . 5° da Constituição da República, que garante ao cidadão 
gratuidade na expedição de documento público para o exercício da 
sua cidadania. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.078/2003 
com as seguintes Emendas n°S 1 a 4. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao § 1 o do art. 117 da Lei no 6. 763, de 1975, de que trata o 

art. 2° do projeto, a seguinte redação: 
"Art. 2° - ......... .. .................... . 
'Art. 117- ............ ....... ........... . 
§ 1°- Para a cobrança da Taxa de Segurança Pública prevista no 

item 2 da Tabela "B", anexa a esta lei , a Secretaria de Estado da 
Fazenda poderá firmar convênio com municípios e empresas 
concessionárias dos serviços públicos de fornecimento de energia 
elétrica e de água e captação de esgoto, com o objetivo de ter acesso 
aos respectivos cadastros.'.". 

EMENDA N° 2 

'-------0---___1 



Dê-se ao item 4.8 da Tabela "D", a que se refere o art. 5° do 
projeto, a seguinte redação: 

"Art. 5° - .............................. .. 
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'4 .8 - Renovação do licenciamento anual do veículo, com expedição 
do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV -
28,50.'.". 

EMENDA No 3 
Acrescente-se ao art. 1 o do projeto a seguinte alteração ao art. 98 da 

Lei no 6. 763, de 1975: 
"Art. 1° - ............ ........... .. ...... .. 
'Art. 98- .............. .. ... ... .. ........ . 
I- ........................................... . 
a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa, por dia de 

atraso, até o trigésimo dia; 
b) 9% (nove por cento) do valor da taxa do trigésimo primeiro ao 

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

atraso;'.". 
EMENDA N° 4 

Suprima-se o item 8.5 da Tabela "D" de que trata o art. 5° do projeto. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Leonardo 

Moreira - Weliton Prado (voto contrário) - Ermano Batista. 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 773/2003 
Comissão de Saúde 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem por 

escopo criar a Medalha do Mérito Médico Oftalmologista Hilton Rocha, 
destinada a exprimir anualmente o reconhecimento do poder público 
estadual a duas personalidades que tenham prestado destacada 
contribuição à medicina oftalmológica no Estado. 

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com as duas emendas que 
apresentou. 

Em prosseguimento à apreciação da matéria, compete agora a este 
órgão colegiado examiná-la atendo-se ao mérito, nos termos do art. 
102, XI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Cabe esclarecer, inicialmente, que a Emenda n° 1 ao projeto trata de 

tornar expresso que serão agraciadas anualmente com a honraria 
uma pessoa física e outra jurídica. Com isso, atende-se ao objetivo 
consubstanciado no art. 2° da proposição original. Em decorrência do 
acato dessa emenda, torna-se necessário seja suprimido esse artigo, 
razão pela qual também foi apresentada a Emenda no 2. 

Já no tocante ao mérito, considera-se que a proposição presta 
homenagem não só às personalidades de destaque na área 
oftalmológica em nosso Estado - o que, a nosso ver, é de extrema 
relevância tanto para estimular as pesquisas desse importante ramo 
da medicina quanto para exprimir o reconhecimento público aos 
profissionais de destaque nessa área - como também à figura 
saudosa que dá seu nome à medalha, reconhecendo a sua 
participação para tornar Minas e o Brasil eminentes centros de 
referência no tratamento de doenças oculares. 

Nascido em Cambuquira, em 1911 , e falecido em 1993, Hilton 
Rocha colou grau em Medicina na UFMG, em 1933. Tendo-se 
especializado em oftalmologia, desde cedo passou a integrar a equipe 
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do Hospital São Geraldo e, na direção deste, transformou sua 
clínica oftalmológica numa das mais importantes do País. Além disso, 
foi o fundador e patrono do Instituto Hilton Rocha e da Fundação 
Hilton Rocha, que estiveram sob a sua direção. 

Contudo, em que pese ao louvável espírito norteador do projeto, 
devemos notar que o destaque e a influência dessa ilustre figura em 
muito extrapolou o domínio da oftalmologia; basta lembrar que o Dr. 
Hilton Rocha foi fundador e integrante ilustre da Associação Médica 
de Minas Gerais e da Associação Médica Brasileira. 

Assim, entendemos que, se acatada a proposição tal como foi 
apresentada, ou seja, restringindo a concessão da honraria aos 
profissionais ligados à oftalmologia, ela de fato não corresponderia 
fielmente à grandeza dessa personalidade. Além disso, os 
profissionais de outras áreas da medicina que viessem a prestar 
relevante contribuição em sua área de atuação estariam de certa 
forma discriminados, o que sem dúvida constituiria ato contrário aos 
princípios da ordem pública. 

Para sanar essas questões, apresentaremos a Subemenda no 1 à 
Emenda no 1 - a ser formalizada na parte final deste parecer - através 
da qual se institui a Comenda Dr. Hilton Rocha, destinada a 
homenagear todos os profissionais de destaque na medicina, em 
nosso Estado. 

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

773/2003 com a Subemenda no 1 à Emenda n° 1 e com a Emenda n° 
2, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica instituída a Comenda Dr. Hilton Rocha, destinada a 

conferir anualmente a uma pessoa natural e a uma pessoa jurídica o 
reconhecimento do poder público estadual à sua meritória e 
destacada contribuição à medicina no Estado de Minas Gerais.". 

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente- Célio Moreira, relator- Neider Moreira. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.027/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
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Relatório 

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Dinis Pinheiro, pretende 
seja declarado de utilidade pública o Cipó Futebol Clube - CFC -, com 
sede no Município de Santana do Riacho. 

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 entidade em causa visa difundir atividades sociais e desportivas, 

especialmente o futebol. 
Para atingir tais objetivos, realiza reuniões e eventos de caráter 

cívico, social e cultural , estimulando a solidariedade e integração entre 
os associados, e, para melhorar o desempenho dos atletas, busca o 
aperfeiçoamento e a evolução da técnica por meio da prática esportiva 
disciplinada. 

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

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 1.027/2003. I 

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2003. 
Weliton Prado, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2003 

ATA 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 13/10/2003 
Presidência do Deputado Laudelino Augusto 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Bonifácio Mourão -

Dalmo Ribeiro Silva - José Henrique - Laudelino Augusto. 
Falta de Quórum 

O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - Às 20h15min, a 
lista de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 
quórum, e convoca os Deputados para a reunião extraordinária de 
amanhã, dia 14, 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.). 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 10/2003 

Do Sr. Francisco Welington Gonçalves de Souza, Presidente da 
Cáritas Diocesana de Januária, propondo seja realizada audiência 
pública da Comissão de Participação Popular nesse município, com a 
finalidade de discutir a questão ambiental do rio Pandeiros.(- À 
Comissão de Participação Popular.) 

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 11/2003 
Do Sr. Rômulo Antônio Viegas, Presidente do Conselho Estadual de 

Assistência Social, encaminhando as deliberações da sa Conferência 
Estadual de Assistência Social, com pedido de que sejam incluídas no 
PPAG. (-À Comissão de Participação Popular.) 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 443/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em 
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epígrafe visa declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial 
Eclético Maria da Cruz - NAEMEC -, com sede no Município de 
lpatinga. 

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 citada mantém um projeto assistencial denominado 

Casa da Esperança, cuja missão é assistir e abrigar pessoas carentes 
com seqüelas de paralisia cerebral , totalmente dependentes e com 
limitação de suas atividades físicas e mentais. Também promove a 
reeducação de marginalizados, bem como de crianças e adolescentes 
em faixa de risco pessoal e social. 

Para atingir tais objetivos, ministra cursos de reeducação e 
promoção humana, de capacitação e profissionalização. Essas 
atividades ficarão a cargo do projeto Instituto Espírita Alma Saudável. 

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

443/2003. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 488/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe 

tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE de Araújos, com sede nesse 
município. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art. 
103, I, "a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Fundada em novembro de 2000, a APAE de Araújos vem, desde 
então, desenvolvendo relevantes serviços de natureza filantrópica, 
voltados em especial para a assistência social, educacional e cultural , 
sempre com vistas à proteção do excepcional. 

Para a consecução desse fim, ela, entre outras atividades, promove 
medidas que visem a assegurar o ajustamento e o bem-estar dessa 
pessoa especial; auxilia na criação de cooperativas, escolas 
especializadas, oficinas pedagógicas e classes especiais em 
entidades públicas e privadas; além de manter unidades de 
atendimento, serve de órgão de articulação com outras entidades do 
município que defendam a mesma causa. 

É por si evidente que os trabalhos desenvolvidos por essa entidade 
constitui inestimável parceria com o poder público na busca da 
melhoria da qualidade do aludido segmento, pelo que a consideramos 
merecedora do título declaratório de utilidade pública estadual. 

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

488/2003. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 541 /2003 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em tela tem por 

escopo seja dada a denominação de Rodovia Newton Penido ao 
trecho da MG-050 que interliga os Municípios de Juatuba e ltaúna. 

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 102, XII, c/c o art. 
103, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A indicação do nome de Newton Penido para denominar bem 

público revela-se-nos justa e oportuna homenagem a quem 
decisivamente participou da história do Município de ltaúna com seu 
trabalho e inteira dedicação ao próximo. 

Com efeito, essa personalidade desempenhou as mais diversas 
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atividades, como as de sapateiro, balconista de loja, tropeiro, 
ajudante de caminhão e motorista, chegando a fazendeiro. 

6-+7 

Destacou-se como Presidente da Cooperativa Agropecuária de 
ltaúna, por 12 anos, e como empresário nos setores de autopeças e 
de recapagem de pneus. Ao mesmo tempo, preocupado com os 
problemas públicos, enveredou-se pela política, elegendo-se Vereador 
por vários mandatos, chegando a ocupar a Presidência da Câmara 
Municipal de ltaúna. 

Também foi exemplar chefe de família, honrado esposo e dedicado 
pai. 

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

541 /2003. 
Sala das Comissões, 13 de outubro de 2003. 
Djalma Diniz, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 820/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Padre João, a proposição em tela tem por 

escopo seja declarada de utilidade pública a Associação Ativa dos 
Moradores do Bairro São Judas Tadeu, com sede no Município de 
Ponte Nova. 

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", c/c o art. 102, XIV, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Instituída no Município de Ponte Nova, em 1999, na forma de 

sociedade civil sem fins lucrativos, a Associação em referência tem 
por finalidades, relacionadas no art. 2° de seu estatuto: a) identificar e 
analisar os problemas da comunidade nas diversas áreas e buscar 
meios para solucioná-los; b) proteger a família, gestantes, crianças e 
idosos por meio da doação de medicamentos e equipamentos para 
deficientes; c) prestar assistência médico-hospitalar, odontológica e 
auxílio funeral aos carentes; d) combater a fome e a pobreza pela 

L.-..-----0 ___ _____,J 



6-l8 
doação de cestas básicas e distribuição de agasalhos; e) estimular 
atividades esportivas e culturais; e f) conscientizar a comunidade da 
importância da defesa do meio ambiente. 

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

820/2003. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 869/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Neider Moreira, pretende 

declarar de utilidade pública a Associação de Apoio e Recuperação de 
Dependentes Químicos de ltaúna - Comunidade Magnificat, com sede 
nesse município. 

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, fundada em 19/3/2000, é uma sociedade civil 

com personalidade jurídica. 
Seus objetivos precípuos são: a) promoção de atividades de apoio e 

recuperação de dependentes químicos; b) assistência e orientação 
aos familiares dos recuperandos; c) desenvolvimento de cursos 
profissionalizantes gratuitos ou mediante o pagamento de taxas, para 
os que puderem fazê-lo, visando à integração dos seus beneficiários 
no mercado de trabalho; d) combate à fome e à pobreza, buscando o 
melhoramento necessário ao bem-estar das pessoas carentes da 
comunidade servida por ela. 

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

869/2003. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003. 
Alberto Bejani , relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 872/2003 



Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

649 

De autoria do Deputado Márcio Passos, o Projeto de Lei no 872/2003 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Beneficente das 
Crianças Carentes Cristã Democrata, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Após ser publicada, foi a proposição 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, conforme dispõe o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Beneficente das Crianças Carentes Cristã Democrata 

possui caráter educativo e sociocultural. 
Além das atividades que abrangem as áreas mencionadas, promove 

campanhas e mutirões, buscando zelar pela melhoria das condições 
de vida dos menores carentes. 

Por oferecer importantes serviços à comunidade, nada mais justo 
que a declaração de sua utilidade pública, como forma de 
reconhecimento à sua destacada importância no âmbito assistencial. 

Conclusão 
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

872/2003. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 879/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Zé Maia, por meio do Projeto de Lei no 879/2003, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Moradores do Bairro Balduíno, com sede no Município de Canápolis. 

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 
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Fundada em 13/8/86, a Associação de Moradores do Bairro 

Balduíno vem , desde então, desenvolvendo programas direcionados 
às crianças, aos idosos e à família em geral, abrangendo as áreas de 
educação, saúde e alimentação. 

No intuito de proporcionar aos associados melhor qualidade de vida, 
fomenta iniciativas que atendam às necessidades emergenciais 
apontadas pela comunidade. 

Com o objetivo de inserir seus membros no mercado de trabalho, 
amplia os conhecimentos e as habilidades destes por meio de 
programas educacionais e cursos profissionalizantes, conciliando-os 
com a política de desenvolvimento regional. 

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

879/2003. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 901 /2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Dilzon Melo, o Projeto de Lei no 901 /2003 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Apoio ao Menor 
e Assistência Educacional - AAMAE -, com sede no Município de 
Campos Gerais. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a esta 
Comissão para deliberação conclusiva, conforme preceitua o art. 103, 
I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação de Apoio ao Menor e Assistência Educacional, 

fundada em 27/9/98, sem fins lucrativos, tem por objetivo manter e 
desenvolver programas de apoio e assistência a crianças e 
adolescentes. 

Um deles, o Programa Cantinho Feliz consiste no atendimento a 
crianças e adolescentes carentes de 7 a 14 anos, para reeducação, 
acompanhamento escolar, prática de esportes, acesso ao lazer e à 
cultura; e o outro, o Programa de Profissionalização, é destinado a 
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adolescentes, preferencialmente carentes, ou a autores de ato 
infracional, de 14 a 18 anos. 

65 1 

Com o desenvolvimentos de seus projetos, busca atender ao direito 
básico das crianças de crescerem e se desenvolverem em ambiente 
saudável. 

Em virtude do trabalho desenvolvido pela entidade, justo e meritório 
torna-se o título declaratório de utilidade pública. 

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

901/2003. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 917/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em 

epígrafe tem por escopo seja declarada de utilidade pública a 
Assistência Social Pio XII , com sede no Município de Fruta!. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art. 
103, I, "a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade tem por objetivo primordial prestar assistência 

médico-odontológica e psicológica ao idoso e à criança carente na 
fase escolar, proporcionado-lhes melhor qualidade de vida, sem 
distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso. 
Ademais, orienta a comunidade no intento de prevenir a prostituição, a 
violência e o uso de drogas. 

Somos, pois, favoráveis a que se outorgue à Assistência Social Pio 
XII, em reconhecimento à relevância de suas atividades, o pretendido 
título declaratório de utilidade pública estadual. 

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

917/2003. 
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Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 923/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em 

epígrafe tem por escopo seja declarada de utilidade pública a 
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Jardim América, 
com sede no Município de Campo Belo. 

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 c~mclusivamente sobre a matéria, nos termos do art. 103, I, 
"a", c/c o art . 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Constituem objetivos da Associação dos Moradores do Bairro Jardim 

América: promover a união dos seus associados, mediante debates 
sobre os problemas comunitários e a busca de alternativas para 
solucioná-los; celebrar acordos, contratos ou convênios com órgãos 
ou instituições públicas ou privadas, com a finalidade de promover 
melhorias para a comunidade; proporcionar aos associados atividades 
cívicas, recreativas e culturais; e prestar assistência às famílias 
carentes que comprovadamente não possuam condições para se 
manter com dignidade. 

Em razão da natureza das atividades da entidade, afigura-se-nos 
oportuno que se lhe conceda o pretendido título declaratório de 
utilidade pública. 

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

923/2003. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 994/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em tela visa 

declarar de utilidade pública a Banda de Música Corporação José 
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Ferreira Gomes, com sede no Município de Piedade de Ponte 
Nova. 

Preliminarmente, foi a proposição 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 mencionada no relatório tem como finalidade estimular o 

desenvolvimento de atividades culturais e artísticas da comunidade, 
especialmente o gosto pela música. 

Ao longo de sua existência, sempre se fez presente em solenidades 
cívicas, atividades religiosas ou eventos sociais, a convite de 
congregações religiosas ou das Prefeituras, abrilhantando-os com a 
sua participação. 

Portanto, justa se faz a outorga do título de utilidade pública à Banda 
de Música Corporação José Ferreira Gomes, do Município de Piedade 
de Ponte Nova. 

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

994/2003. 
Sala das Comissões, 13 de outubro de 2003. 
Adalclever Lopes, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 97/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei 
n° 97/2003 tem como objetivo alterar os critérios para a cobrança de 
tarifas relativas ao serviço de abastecimento de água prestado pela 
COPASA- MG. 

Em seu exame prévio, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria 
na forma do substitutivo que apresentou. Vem agora o projeto a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A proposição em exame visa a estabelecer que a tarifa relativa aos 

serviços de água e esgoto prestados pela COPASA - MG tomará 
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como parâmetro o consumo efetivo no caso dos condomínios 
residenciais. Com isso, pretende-se extinguir a cobrança de tarifa 
mínima, adotada pela empresa e consubstanciada nos termos do art. 
15 do Decreto n° 33.611 , de 1992: 

"Art. 15 - A conta mínima de água resultará do produto da tarifa 
mínima pelo consumo mínimo, por economia, observadas as 
quantidades de economia de cada categoria e o serviço utilizado pelo 
usuário. 

Parágrafo único - O volume mínimo, para fins de tarifação, por 
economia, não será inferior a 1 O (dez) metros cúbicos mensais, para 
todas as categorias.". 

Não nos parece adequada a medida constante do projeto em 
exame, porque a cobrança de tarifa mínima se justifica pela existência 
de custo operacional decorrente do simples fato de a empresa colocar 
o serviço à disposição do usuário, ainda que este não o utilize. Ora, a 
empresa precisa investir em obras e arcar com despesas de 
manutenção para colocar o serviço à disposição, despesas essas que 
pouco se alteram se o usuário deixa de consumir água por 
determinado período. Esse custo deve ser dividido por todos os 
usuários, independentemente do consumo efetivo da água e do 
serviço de esgoto. Por isso, todos devem contribuir para a 
manutenção da rede dos serviços de água e esgoto, razão pela qual 
aquele que não a utiliza paga uma tarifa mínima, fixada na forma do 
dispositivo mencionado. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei no 97/2003. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Paulo Piau -

Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 311 /2003 

Comissão de Segurança Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe 
disciplina a utilização de câmeras de vídeo, como medida de 
segurança, em bens de domínio público do Estado, tais como 
presídios, escolas e rodovias. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 29/3/2003, foi a matéria 
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distribuída à Comissão de Constituição e Justiça , que concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda 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, XV, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame versa sobre a utilização de câmeras de 

vídeo para o monitoramento eletrônico de bens públicos de 
propriedade do Estado, tais como presídios, escolas e estradas. 

A segurança dos cidadãos tem sido uma preocupação recorrente 
tanto do Estado como da sociedade civil. De fato, em razão do 
aumento dos índices de criminalidade violenta, principalmente nos 
grandes centros urbanos, a população tem requerido maior presença 
do Estado na preservação de sua segurança. A insegurança tem sido 
um sentimento compartilhado por todos os segmentos sociais no País, 
assim como o desejo de mudança desse quadro. Dessa forma, a 
aspiração por segurança assume um caráter amplamente 
democrático, reivindicada como direito de cidadania, obrigação 
constitucional do Estado e responsabilidade de todos os cidadãos. 

A fome, a criminalidade, a corrupção, o desemprego, a permanência 
do trabalho forçado e da exploração do trabalho infantil, além da 
perversa desigualdade social são manifestações da violência que 
assola o País. Para se combater essa violência deve-se buscar 
combinar programas sociais com aqueles de caráter preventivo e 
repressivo. O uso de câmeras de vídeo para a vigilância dos bens de 
domínio público do Estado reveste-se de uma dupla dimensão: 
favorece a prevenção, por intimidar a ação delituosa, e auxilia os 
procedimentos repressivos, por facilitar o reconhecimento de seus 
autores e possibilitar um mapeamento de áreas mais vulneráveis à 
sua ação. O acompanhamento em tempo real de bens de domínio 
público do Estado, por meio da filmagem por câmeras de vídeo, 
cumpre a função de proteção dos cidadãos que por eles transitam: 
funcionários públicos no exercício de suas funções, os que buscam 
serviços, os que estejam em trânsito na malha viária estadual, os que 
se encontrem sob tutela do Estado em estabelecimentos prisionais. 
Esse mesmo acompanhamento possibilita, ainda, a vigilância 
patrimonial das instituições públicas do Estado. 
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Importa salientar que o projeto de lei em pauta preocupa-se com 

a preservação da integridade e da imagem das pessoas, ao 
determinar a identificação dos locais de instalação das câmeras para 
conhecimento de todos, o que por si só já intimida a prática de atos 
delituosos, e, ainda, ao restringir o acesso às imagens apenas para a 
instrução de processo administrativo ou criminal. 

Em face do exposto, a proposição em tela contribui para o combate 
à criminalidade e o aumento da segurança de seus cidadãos. 

No entanto, para garantir uma amplitude maior da proposição em 
pauta e adequá-la aos ditames da boa técnica legislativa, faz-se 
necessária a correção de sua redação, por meio das Emendas n°S 2 e 
3, apresentadas no final deste parecer. A Emenda no 2 propõe a 
substituição, no texto do projeto, das expressões "imóveis do domínio 
público estadual" (art. 1 °) e "imóvel público estadual de uso comum do 
povo" (art. 5°) pela expressão "bens de domínio público do Estado". A 
expressão "imóvel" é restritiva e pouco adequada à caracterização das 
estradas, o que justifica sua substituição. Já a expressão "de uso 
comum do povo", quando relativa aos bens públicos, refere-se apenas 
a mares, rios, estradas, ruas e praças, o que acaba por restringir a 
abrangência pretendida pelo art. 5° da proposição. A expressão "bens 
de domínio público do Estado" revela-se adequada, uma vez que 
incorpora os bens de uso comum do povo e os de uso especial , esses 
últimos entendidos como ediffcios ou terrenos aplicados a serviço ou 
estabelecimento público - no caso, estadual. A Emenda n° 3, por sua 
vez, propõe a substituição da expressão "focalização de", em todo o 
projeto, por "gravação de imagens por câmeras de vídeo em". 

Com essas modificações e com a emenda supressiva, apresentada 
pela Comissão de Constituição e Justiça, julgamos aprimorar o projeto 
de lei em tela, de relevada importância para a preservação da 
segurança pública no Estado. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 311 /2003, 

em 1° turno, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, e com as seguintes Emendas n°s 2 e 3. 

EMENDA N° 2 
Substitua-se, no texto do projeto, as expressões "imóveis do domínio 

público estadual" e "imóvel público estadual de uso comum do povo" 
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por "bens de domínio público do Estado". 

EMENDA No 3 
Substitua-se, no texto do projeto, a expressão ''focalização de" pela 

expressão "gravação de imagens por câmeras de vídeo em". 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente- Rogério Correia, relator- Zé Maia 

- Alberto Bejani. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 318/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei sob 
comento tem por objetivo alterar o inciso 11 do art. 1° da Lei no 12.972, 
de 27nl98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e dá 
outras providências. 

Esgotado o prazo regimental sem que a Comissão de Constituição e 
Justiça examinasse preliminarmente o projeto, foi ele encaminhado a 
este órgão colegiado, a fim de ser apreciado quanto ao mérito, nos 
termos do art. 102, I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição em comento de reduzir o tempo de 

funcionamento exigido das entidades filantrópicas, para se tornarem 
aptas a receber o título declaratório de utilidade pública, de 2 para 1 
ano, propondo assim a alteração do inciso 11 do art. 1 o da Lei n° 
12.972, de 27/7/98. 

Também tramita na Casa o Projeto de Lei no 895/2003 - anexado a 
essa proposição - com vistas a incluir o Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social entre as autoridades que podem 
atestar sobre o funcionamento de entidade, a idoneidade e a não-
remuneração da sua diretoria, enunciadas no parágrafo único do art. 
1 o da referida lei. 

A justificativa apresentada para a redução do prazo é a de que, a 
par da importância de ter a sociedade civil como voluntária e parceira 
do Estado nas ações de enfrentamento da pobreza e da exclusão 
social- ações estas, diga-se, constitucionalmente a ele reservadas-, é 
conveniente e oportuno que as instituições filantrópicas, aí incluídas 
as organizações não governamentais- ONGs- possam estar aptas, já 
a partir do primeiro ano de sua constituição e funcionamento no 

._____---0--------1 



658 
Estado, a desempenhar atividades de cunho social , como aliadas 
do poder público. 

Por sua vez, o fundamento do projeto de lei mencionado, de autoria 
da Deputada Ana Maria, consiste no reconhecimento de que a Lei 
Orgânica de Assistência Social - LOAS -, um dos mais eficientes 
instrumentos de que a sociedade dispõe para combater a pobreza, 
prevê a criação de Conselhos Municipais, formados por membros do 
poder público e da sociedade civil, com a função de estabelecer 
prioridades sociais e definir formas de atuação visando garantir às 
camadas mais pobres da população o acesso a serviços sociais, entre 
eles a saúde, a educação e o emprego. 

Dessa forma, infere-se a relevância de se incluir o Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social no rol das autoridades 
competentes a expedir o atestado retromencionado. 

No entanto, para que se possa ajustar esta proposta ao projeto de 
lei em apreciação, cumpre-nos apresentar-lhe substitutivo, formalizado 
na parte conclusiva deste parecer. 

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

318/2003 na forma do Substitutivo n° 1. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Altera o art. 1 o da Lei no 12.972, de 27 de julho' de 1998, que dispõe 
sobre a declaração de utilidade pública e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 o da Lei no 12.972, de 27 de julho de 1998, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1° - As associações e fundações constituídas no Estado, com o 

fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, podem ser 
declaradas de utilidade pública desde que comprovem: 

I - que adquiriram personalidade jurídica; 
11 - que estão em funcionamento há mais de um ano; 
111- que os cargos de sua direção não são remunerados; 
IV- que seus diretores são pessoas idôneas. 
Parágrafo único - O atestado do cumprimento das ex1gencias 

previstas nos incisos 11 , 111 e IV deste artigo poderá ser firmado pelo 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social por Juiz de 
Direito, Promotor de Justiça, Juiz de Paz, Prefeito, Presidente da 
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Câmara Municipal ou Delegado de Polícia, ou seus substitutos 
legais, do município ou da comarca em que as entidades forem 
sediadas.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator- Dalmo Ribeiro 

Silva - Paulo Piau. 




